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“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

 „Tradiţia spune: Cârmuitorul poate fi  comparat cu o barcă, iar poporul cu apa; 
apa poate purta barca, dar o poate şi răsturna.”

- Culese de Tata  

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro

Sun Tzu (cca. 313 - 235 î.Hr) fi losof chinez

www.ziarulPloieştii.rowww.ziarulPloieştii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştiihttps://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii

Paul Constantinescu – Triplu 
Laureat al Concursului Naţional 
de Compoziţie George Enescude Compoziţie George Enescu
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MI-A ZIS TATA...

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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Cum și-ar putea Cum și-ar putea 
închide porțile închide porțile 
Muzeul PeleșMuzeul Peleș
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CUM SĂ TOCĂM CUM SĂ TOCĂM 
BANII UE PE... BANII UE PE... 
CAI VERZI PE CAI VERZI PE 

PEREȚIPEREȚI

CONCURS
 

de proiecte sociale şi culturale ale  
PAO LUKOIL în România

în vederea sprijinirii iniţiativelor  
organizaţiilor publice, privind 

aspecte cu impact asupra 
comunităţii locale.

Pentru mai multe detalii despre 
scopul concursului, obiective, 
aria de cuprindere, termene şi 

condiţii de  desfăşurare, precum 
şi documentaţia de înscriere, 

faceţi CLICK !  pe:https://cciph.
ro/2019/08/concurs-de-proiecte-

sociale-si-culturale-ale-pao-lukoil-
in-romania/

IDEILE VALOROASE MERITĂ 
ÎNCURAJATE ŞI SPRIJINITE !

C

„...Marius, să te ferești cât poți 
de mult de proști! Pentru 

că prostul nu doar că nu e în stare de 
nimic bun, dar și după ce a greșit tot 
nu realizează ce a făcut. Și mai e ceva. 
Oricâtă răbdare ai avea, prostul ți-o 
mănâncă pe toată și tot n-a înțeles ce 
era de înțeles. De ce îți spun asta, măi 
tată, pentru că viața este scurtă și nu 
merită să pierzi o secundă încercând să 
urnești prostul din loc. Iar asta nu e tot. 
Mai mult decât că nu te lasă să evoluezi, 
prostul mai e și rău. Și să te ferească 
Dumnezeu de furia prostului! Ea nu are 
cap și nici coadă. E ca o bășină. Pute, se 
poate repeta oricând și nu-l ajută decât 
pe cel care o dă. Sună urât, dar asta e! 
Iar pericolul cel mai mare e că prostul 
îți stârnește şi milă. Pare neajutorat. 
Ei bine, si dacă îl ajuți n-o să priceapă 
decât că așa trebuia să fi e bine pentru el 
și atât. Și să nu ai impresia că prostia nu 
vine la pachet și cu nemernicia, golănia 
și tupeul... Sunt chiar surori. Așa că, ai 
grijă la proști!...”

Și atunci, eu cu cine mai votez, măi 
tată... Cu hoţul?

Bravo, România! 
Liber la vile pe Liber la vile pe 
platoul Bucegi...platoul Bucegi...

ACTUALITATE  pagina 6

Ziarul   Ploiestii,

UNIȚI PENTRU VIITORUL COPIILOR
La 7 septembrie 2019 

Primăria satului Izbişte, 
raionul Criuleni, cu 3200 de 
locuitori, a semnat Acordul de 
înfrăţire cu Primăria comunei 
Berceni, judeţul Prahova, ce are 
cca 6200 locuitori. Evenimentul 
s-a produs în prezenţa a 33 
reprezentanţi ai comunei Berceni 

şi a izbiştenilor adunaţi în faţa 
Bibliotecii Publice din sat, a 
preoţilor din Protopopiatul de 
Criuleni şi Dubăsari, intrând 
în istoria localităţii ca primul 
act de înfrăţire şi completând 
patrimoniul Muzeului sătesc 
inaugurat în acea zi cu încă o 
dovadă a unităţii de neam a 

oamenilor ce vorbesc aceeaşi 
limbă, au aceleaşi repere istorice, 
dar au fost înstrăinaţi cu forţa de 
marile puteri. Oaspeţii au vizitat 
grădiniţa, gimnaziul, au fost 
la biserica din sat, au admirat 
curţile gospodarilor, drumurile 
recent reparate. 

Primăria Ploiești a lansat achiziția 
publică în vederea atribuirii 

contractului pentru „Consultanță în 
vederea fi nanțării acțiunilor inovatoare 
în domeniul dezvoltării urbane durabile 
(UIA)”. Valoarea contractului este de 
109.243 lei fără TVA, obiectivul general 
fi ind acela de realizare a documentației 
de fi nanțare necesară pentru proiectul 
care se va depune în cadrul celui de 
al 5-lea apel al Programului Comisiei 
Europene „Acțiuni Inovatoare Urbane”. 
Durata estimativă a contractului este 
de 12 luni de la publicarea ghidului și 
emiterea ordinului de începere până la 
semnarea contractului de fi nanțare.

PRAHOVA, COMPLET NEPREGĂTITĂ PENTRU PRAHOVA, COMPLET NEPREGĂTITĂ PENTRU 
COLECTAREA DEȘEURILOR PE CELE PATRU FRACȚII
Săptămâna trecută, aleșii municipali n-au votat nici „contra” și nici 

„pentru” majorarea tarifului de colectare a gunoiului menajer. Pentru 
prima dată în Consiliul Local Ploiești a fost unanimitate în „abținere”. Dar 
până la urmă decizia trebuie luată fi indcă, ei da, după ce ne-au îngropat 
o vară întreagă în mizerii, ADI Deșeuri, RASP și Primăria sunt luate prin 
surprindere de o altă drăcie: trebuie să pună în aplicare colectarea selectivă 
a deșeurilor pe cele patru fracții. De fapt, obligativitatea s-a impus de la 1 
iulie 2019, dar nicio primărie din Prahova și nici operatorii nu s-au pregătit 
tehnic și legal pentru așa ceva.
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Președintele Consiliului Județean 
Prahova, Bogdan Toader, a 

reacționat ofi cial după ce mai mulți sau 
chiar toți operatorii privați de transport 
în comun au majorat prețul biletelor 
de călătorie. Acesta le-a cerut să revină 
imediat la tarifele anterioare, până se 
vor fi naliza procedurile legale pentru o 
eventuală scumpire a tichetelor. 

CJ LE CERE CJ LE CERE 
TRANSPORTATORILOR TRANSPORTATORILOR 

PRIVAȚI SĂ PRIVAȚI SĂ 
RENUNȚE IMEDIAT RENUNȚE IMEDIAT 
LA MAJORAREA LA MAJORAREA 

PREȚULUI PREȚULUI 
BILETELOR DE BILETELOR DE 

CĂLĂTORIECĂLĂTORIE

Deci acum nu se mai pune problema 
mizeriei indescriptibile din Ploiești. 
Și, în ședința ADI Deșeuri, nu s-a 
vorbit nici de rezilierea contractului 
cu Rosal, operatorul care ne-a făcut să 

înotăm în gunoaie toată vara. Întreaga 
atenție este concentrată pe colectarea 
selectivă. A fost însă informată opinia 
publică despre așa ceva? Da și Nu. 

Continuare în pagina 5

După ce ALDE s-a retras 
de la guvernare și 

Grațiela Gavrilescu a acceptat 
propunerea premierului 
Dăncilă de a reveni în guvern, 
aceasta a fost exclusă din 
partid, printr-o decizie a 
Delegației Permanente, alături 
de Teodor Meleșcanu și alți doi 

parlamentari care au încălcat 
decizia formațiunii (nimeni să 
nu accepte funcții de la PSD, 
fără consultarea partidului). 
Organizația ALDE Prahova a 
reacționat vehement împotriva 
măsurii, a strâns rândurile 
lângă proaspeții demiși și 
l-a atacat dur pe Tăriceanu, 

sugerând că acesta „mușcă 
mâna care l-a ajutat”, aluzie 
la faptul că acesta a fost ajutat 
din Prahova să ocupe funcția 
de președinte al democrat-
liberalilor. Gavrilescu și alți 
patru colegi au demisionat 
din grupul parlamentar 
din Camera Deputaților, 
provocând dizolvarea acestuia. 
În plus, ALDE Prahova acuză 
ca nestatutară și decizia 
retragerii de la guvernare, și 
pactul cu pro-România, și 
excluderea din partid, așa că 
lupta va continua în instanță. 

Compania Națională 
de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere a 
început procedurile (studii 
de fezabilitate, proiect 
tehnic, achiziție) pentru 
lărgirea Centurii de Nord a 
Ploieștiului (DN1B) la patru 
benzi de circulație. Lucrările 
vor fi  executate pe o distanță 
de 5 km, între Ploiești și Blejoi. 
Conform documentației, 

drumul are două benzi de 
circulație (o bandă pe sens) 
pe aproximativ 60% din 
lungimea tronsonului, câte 
trei benzi pe aproximativ 10% 
și patru benzi pe cca 30% 

din tronson, cauză pentru 
care au loc dese „ștrangulări” 
și ambuteiaje în trafi c. 
Reamintim că zona de nord 
a orașului a fost modernizată 
prin construirea giratoriului 
suspendat, a drumului DJ 
236 (DN1-DN1B), cu intrare 
prin sens giratoriu, precum 
și a giratoriilor care fac 
joncțiunea cu Centura de Vest 
și Centura de Est a orașului.

CENTURA DE NORD A PLOIEȘTIULUI, CENTURA DE NORD A PLOIEȘTIULUI, 
EXTINSĂ LA PATRU BENZI DE CIRCULAȚIEEXTINSĂ LA PATRU BENZI DE CIRCULAȚIE

ALDE PRAHOVA, ÎN RĂZBOI TOTAL CU TĂRICEANUALDE PRAHOVA, ÎN RĂZBOI TOTAL CU TĂRICEANU
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La deschiderea anului școlar, 
primarul Sectorului 5, 

Daniel Florea, a distribuit în școli 
orare pe care este tipărit un desen 
cu chipul său și o poezioară în 
care-i îndeamnă pe copii să învețe, 
dacă vor să ajungă ca el: 

„Dragul meu copil școlar,
De urmezi acest orar,
Să te uiți în calendar
C-ai șanse s-ajungi primar.”

Cică un puști de la clasa 
pregătitoare i-ar fi  răspuns:

„Dragă domnule primar,
M-aș uita în calendar,
Dar mi-e teamă că nu-i bine
Să ajung bufon, ca tine”.

Tot la deschiderea anului 
școlar, primarul orașului 

Dragomirești, din Maramureș, a 
dezvelit o plăcuță cu următorul 
mesaj: „Din mila lui Dumnezeu s-a 
reabilitat Școala Gimnazială „Liviu 
Rebreanu”,  între anii 2017-2019, 
cu sprijinul Guvernului României, 
prim-ministru fi ind doamna 
Viorica Dăncilă. Lucrările au fost 
executate de SC Forean Trust, 
directorul școlii fi ind prof. Dănuț 
Iuga. Inaugurarea a avut loc în fața 
mulțimii de elevi, profesori, preoți 
și consilieri locali, având în frunte 
pe președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea”. Iar la 
sfârșit semnează primarul prof. 
Vasile Țiplea.

-Te declari creștin, primare,
Dar umbli cu fofârlica:
Tu te-nchini pe la icoane
Sau la Sfânta Veorica?

Și tot în Maramureș, de 
data aceasta în satul Săcel, 

primarul cică a închinat un 
monument unui erou local, 
Grigore Pintea Viteazul. Dar ce să 

vedeți, pe edifi ciu apar fotografi ile 
unor ștabi contemporani: Liviu 
Pop (fost ministru al Educației), 
Gheorghe Simon (fost ministru al 
Economiei) și Gabriel Zetea (șeful 
Consiliului Județean Maramureș). 
Prezența politicienilor pe placa 
memorială a fost justifi cată 
prin faptul că a fost realizată cu 
fi nanțare de la CJ Maramureș.

-A luptat pentru dreptate
Cum au făcut eroii toți.
Și-acuma, în posteritate,
S-a trezit fi x printre hoți.

Alin Nica (PNL), primarul 
comunei Dudeștii Noi, 

din Timiș, a explicat de ce sunt 
importante pensiile speciale pentru 
primari, viceprimari, președinți și 

vicepreședinți de consilii județene: 
„Nu cred că vreți să vedeți primari 
cu hainele rupte în coate!” Ba da, 
aș vrea, ce-are, că doar nu sunteți 
cetățeni speciali, dar nu cred că 
am în viață șansa asta, să văd un 
primar cu pantalonii cârpiți în tur, 
la câte învârtiți voi prin comunele 
și județele astea. Apropo:

-În viața asta, măi, Aline,
Și-au rupt mai mulți hainele-n 

coate:
La unii a fost de multă carte...
La alții, cred, de-atâta bine!

Prezent la o întâlnire a 
studenților din diaspora, 

Klaus Iohannis a fost întrebat de 
un absolvent ce face el pentru ca 
tinerii să nu se mai chinuie atât 
de mult cu căutarea locului de 
muncă. Băiatul a dat exemplul său, 
spunând că de trei ani își caută de 
lucru, a găsit două joburi, dar sunt 
atât de prost plătite, încât ar muri de 
foame dacă n-ar fi  ajutat de părinți. 
Ce să mai vorbim apoi despre 
procurarea unei case, întemeierea 

unei familii... Președintele a răspus 
într-o manieră care l-a lăsat mască: 
„Și mie mi-a fost greu la început. 
Asta se întâmplă la toți, sunt 
provocările vieții”.

-În România să nu ai așteptări
C-ai să devii vreun mare 

campion.
Când ai un președinte... Ghinion
Ia-ți tălpășița și du-te-n alte țări!

După ce a fost dată afară din 
ALDE, Grațiela Gavrilescu 

a rămas cu gura căscată de uluire: 
„Dacă cineva mi-ar fi  spus, 
acum 5 ani, când i-am transmis 
prerogativele de președinte al ALDE 
lui Călin Popescu Tăriceanu, că 
mâna cu care am scris și am semnat 
toate documentele de înfi ințare a 
acestui partid îmi va fi  mușcată, 
fără nicio remușcare, de acesta, cu 
siguranță, nu aș fi  crezut! Dar, unii 
oameni, odată urcați pe scaunul 
puterii și amețiți de lingușelile 
consilierilor de conjunctură, uită 
cine le-a fost alături la greu”.

-Ți-aș plânge soarta, dar nu pot,
Și drept să-ți spun mă doare-n 

cot.
Ba chiar îmi place ce pățești,
Că prea de mult ne fraierești!

Teodor Meleșcanu (78 ani) a 
lansat un atac foarte dur la 

adresa fostului său șef de partid, 
Călin Popescu Tăriceanu (67 

ani): „Disperarea este atât de mare 
și demnă de milă încât domnul 
Tăriceanu recurge la ilegalități. 
Unde e Tăriceanu care a luptat 
împotriva injustiției, a statului 
paralel? Unde e  proiectul ALDE? 
Tot ce a rămas din Tăriceanu este 
o umbră disperată, tremurând de 
frica zilei de mâine, orbit de ură 
și de răzbunare. Eu nu îl cunosc 
pe acest om, ca atare nu voi mai 
acorda atenție măruntelor lupte 
pe persoana fi zică a unui expirat 
politic și a măruntei lui clici”. Se 
aude că Tăriceanu i-ar fi  răspuns:

-Am cinci neveste-nfl oritoare
Și trei partide am schimbat.
Dacă imi zici că-s expirat,
Tu ești fosilă umblătoare!

Cică primarul Ploiestiului, 
Adrian Dobre, pregătește 

„marea debarasare”, scrie presa 
potrivnică PNL, preluată pe 
Facebook, de unii pesediști locali! 
Zeci de inși din administrație, 
„neangrenați politic, angajați în 
funcțiile respective prin concurs, 
nu pe pile”, vor fi  dați afară pentru 
a face loc „slugilor PNL”. Urât, 
Dobre, foarte urât dacă faci așa 
ceva. Cum adică să-ți permiți 
să-i dai tu afară pe cei angajați 
de Ganea, Teodorescu, Bădescu, 
Volosevici și Calotă, fi rește, prin 

concurs, nu ca tine, pe pile. Strici 
tu frumusețe de competențe din 
Primăria Ploiești, aia care ne ține 
îngropați în gunoaie și bălării de 
vreo doi ani? Apropo: n-ai vrea să 
începi prin a te da afară pe tine, pe 
viceprimari, consilieri, dereft orii 
politici și toate neamurile alea care 
parazitează prin administrație de 
vreo 15 ani încoace?

-Lumea asta-i prost făcută,
De parcă-ar naște toți netoții:
Tâmpiții scriu în loc să pută,
Iar hoțul strigă hoții!

 Săptămâna pe scurt 
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PERCHEZIȚII LA 
PERSOANE BĂNUITE DE 

CONTRABANDĂ
Zeci de polițiști din Prahova 

au efectuat 18 percheziții la 
domiciliul unor persoane bănuite 
de comiterea infracțiunii de 
contrabandă. Cei 68 de polițiști 
de investigare a criminalității 
economice, de investigații 
criminale și de ordine publică, 
precum și forțe de intervenție din 

cadrul Serviciului Acțiuni 
Speciale, sub supravegherea 
procurorului de caz, au efectuat 
simultan 18 percheziții la imobilele 
unde locuiesc, fără forme legale, 
cetățeni din Republica Moldova și 
la domiciliile unor prahoveni, toți 
bănuiți de săvârșirea infracțiunii 
de contrabandă. Perchezițiile au 
avut loc în municipiul Ploiești, 
orașul Mizil și comunele 
Lipănești, Măgureni și Florești. 
„Din cercetări a rezultat faptul că, 

în cursul anului 2019, persoanele 
bănuite ar fi  desfășurat activități 
de preluare, desfacere, deținere, 
depozitare și vânzare de țigarete, 
cunoscând că acestea proveneau 
din contrabandă”, a precizat 
IPJ Prahova. De la locuințele 
vizate, polițiștii au ridicat în 
vederea cercetărilor, bunuri ce 
par a proveni din activitatea 
infracțională, precum două 
dispozitive electrice pentru 
confecționat țigarete, mai multe 
telefoane mobile, diferite sume de 
bani în cuantum de peste 790.000 
de lei, cantitatea de 32.953 de 

țigarete cu timbru din Republica 
Moldova și Duty Free, dar și mai 
multe de țigarete confecționate 
artizanal. „24 de persoane au fost 
conduse la sediul Inspectoratului 
de Poliție Județean Prahova 
pentru audieri, iar față de șase 
persoane a fost dispusă măsura 
preventivă a reținerii pentru 24 
de ore. Acțiunea s-a desfășurat 
cu suportul  tehnic și operațional 
al Brigăzii de Operațiuni Speciale 
Ploiești. La acțiune au participat 
și jandarmi din cadrul Grupării 
Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești”, a 
precizat IPJ Prahova.

Cică un puști de la clasa

ani): Disperarea este atât de mare
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vicepreședinți de consilii județene:
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INCENDIU LA O CASĂ DIN 
PLOIEȘTI

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce fl ăcările au cuprins 
acoperișul unei case situate pe 

strada Băicoi, din Ploiești. La 
fața locului s-au deplasat două 
autospeciale cu apă și spumă. 
Potrivit ISU Prahova, incendiul 
a cuprins acoperișul locuinței pe 
o suprafață de 60 mp. Din cauza 
incendiului, o femeie a făcut atac 
de panică și a fost asistată medical 
de echipajul SMURD afl at la fața 
locului.
INCENDIU LA O ANEXĂ DE LA 

MĂNĂSTIREA CHEIA
Focul a cuprins o anexă 

gospodărească de la Mănăstirea 
Cheia. Incendiul s-a manifestat pe 
o suprafață de 20 mp la acoperișul 
anexei care era situată între 
două chilii. Pompierii militari 
au intervenit rapid astfel încât 
incendiul să nu se propage și la alte 
construcții. Potrivit ISU Prahova, 
la fața locului a intervenit un 
echipaj de pompieri care a reușit 
să localizeze și să stingă focul.

BĂRBAT CĂZUT ÎNTR-UN 
FOST CANAL DE IRIGAȚII DE 
LA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Incidentul a avut loc în 

satul Arva din comuna Valea 

Călugărească. Pompierii militari 
au fost solicitați să intervină 
după ce un bărbat, în vârstă de 
aproximativ 50 de ani, a căzut 
într-un fost canal de irigații, la o 
adâncime de 15 metri. Bărbatul 
a fost scos din canal și a fost 
transportat la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean 
Ploiești.
RAZIE LA HALELE CENTRALE

Polițiști din cadrul  Secției nr. 1 
Ploiești au desfășurat o acțiune în 
Piața Halele Centrale, din Ploiești, 
având ca scop prevenirea și 
combaterea comerțului ilicit. „Cu 

această ocazie, au fost verifi cați 
opt agenți economici, legitimate 
29 de persoane și au fost aplicate 
18 sancțiuni contravenționale 
în valoare totală de 14.200 lei”, 
a precizat IPJ Prahova. Pentru 
neregulile depistate, polițiștii au 
confi scat bunuri în valoare de 250 
de lei. Tot în zona Halelor Centrale, 
pe strada Griviței din municipiul 
Ploiești, polițiștii au surprins o 
persoană care apela în mod repetat 
la mila publicului, deși aceasta este 
aptă de muncă. Persoana în cauză 
a fost sancționată contravențional 
conform prevederilor legale.

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro

Când a fost câștigat proiectul de 
modernizare/extindere a arenei 

hipice, acesta presupunea următoarele 
intervenții: demolare clădiri existente; piste 
de trap și de galop, căi de rulare, ronduri 
de mers și ring de prezentare; clădirea 
principală, cu tribune; salivarium și boxe 
de cai, 7 grajduri, trei hangare, gospodărie 
de apă; 3 drumuri de acces cu 3 parcări, 
pavaje și alei pietonale; alimentare cu apă 
și gaze, canalizare menajeră și pluvială, 
sistem de drenuri, instalații electrice 
exterioare și iluminat, rețea de termofi care; 
instalații interioare apă, gaze, electricitate, 
canalizare; instalații sanitare; bazin de 
retenție și stație de pompare; amenajare 
teren și mobilier urban; mobilier interior; 
lucrări de peisagistică și împrejmuire; 
dotare cu echipamente tehnologice. 
Lucrările s-au desfășurat în timpul 
mandatelor a doi primari și doi viceprimari 
cu atribuții de primar: Iulian Bădescu, 
Iulian Teodorescu, Mihai Cristian Ganea 
și Adrian Dobre. Licitația a fost câștigată 
de fi rmele Construcții Erbașu și Total 
Strada. Recepția lucrărilor s-a efectuat pe 
26 iulie 2016, deși șantierul s-a închis în 
octombrie. Și, dacă ne mai aducem aminte, 
au fost și vreo două inaugurări, una înainte 
de alegerile locale, a două- după. 

DEFICIENȚE SEMNALATE
Tot în 2016, dar în luna august, 

Complexul Hipodrom Ploiești a trecut 
în administrarea Clubului Sportiv 
Municipal Ploiești. Pe măsură ce intrau 
în pâine, cei de la CSM au sesizat o serie 
de disfuncționalități la lucrările executate. 
Mai clar este vorba despre următoarele 
nereguli: la pista de trap, pe o suprafață 
de 80%, ies la suprafață agregate sparte 
în stratul cu nisip, chestiune care ar pune 
în pericol caii și driverii, dar impactul se 

resimte și în zona performanțelor curselor; 
în clădire s-au înregistrat infi ltrații de apă, 
care au condus la distrugerea planșeului și 
a pereților; la grajduri, structura de lemn 
din interiorul boxelor este deteriorată, ușile 
boxelor sunt neconforme, iar vopseaua 
exterioară s-a exfoliat. Asta, evident, de 
bine ce a lucrat constructorul și de bine ce 
a urmărit investiția dirigintele de șantier!

CE PRESUPUNE O EXPERTIZĂ 
TEHNICĂ DE 80.000 LEI!

Ei bine, Primăria Ploiești, neavând 
specialiști, deși parcă există acolo o direcție 
tehnică și de investiții, ce și-a zis? Evident că 
nu se poate apuca să remedieze defi ciențele 

de capul ei, ci numai așa cum stabiliește 
expertiza tehnică. Deci să plătim una!  În 
fi ne, documentul o fi  necesar pentru a 
obliga constructorii să facă remedierile pe 
cheltuiala lor, dacă lucrarea se mai afl ă în 
garanție. Cert este că autoritățile au lansat 
o achiziție publică, în valoare de 80.000 lei 
cu TVA, pentru expertizarea celor trei zone. 
Adică ar fi  vorba cam despre două Dacia 
Sandero nou-nouțe!  Expertiza tehnică 
va conține: neconformități identifi cate ca 
urmare a analizării proiectului/ dispozițiilor 
de șantier emise pe parcursul execuției 
lucrărilor; măsuri/soluții tehnice propuse 
pentru a se acționa în vederea soluționarii 
defi cientelor apărute. Documentația are 
ca termen de fi nalizare 45 de zile de la 
semnarea contractului.
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Trebuie să recunoașteți că proiectul 
în sine ridică mari neclarități pentru 

necunoscători. Ce presupune, cu ce se alege 
orașul după aplicarea lui, dacă fi nanțarea va 
fi  obținută (dacă nu, riscul nostru!) etc. Mai 
că ne vine a spune că e un alt fel de a toca 
bani fără să iasă nimic palpabil de pe urma 
aplicării lui. Să ne dumirim deci, atâta cât 
ne stă acum în putință, ce înseamnă Acțiuni 
Inovatoare Urbane. Programul se adresează 
orașelor cu mai mult de 50.000 de locuitori. 
Pentru exercițiul fi nanciar 2014-2020, UE 
pune la dispoziție, prin Fondului european de 
dezvoltare regională, 372 de milioane de euro. 
Până acum, din România, orașul Cluj-Napoca 
a obținut un astfel de proiect.

Scopul acestora este să se identifi ce, testeze 
și să se disemineze soluții concrete pentru 
provocările urbane comune.  Haideți că iar 
v-am băgat în ceață! Nu vă alarmați, credem 
că și cei care-l aplică nu prea au habar. Mai 
departe se spune: „Cererile de propuneri 
privesc provocările societale identifi cate în 
Agenda urbană pentru UE și acoperă aspecte 
sociale precum integrarea migranților și 
sărăcia, aspecte legate de mediu, cum ar fi  
economia circulară, schimbările climatice și 
chestiuni economice precum ocuparea forței de 
muncă și digitalizarea, cultura și moștenirea 
culturală”.  De exemplu, Primăria Ploiești s-a 
orientat la domeniul „calitate aer/schimbare 
demografi că”. De pe urma proiectului să nu 
vă așteptați să vedeți o construcție, un pom, o 
stradă, ci niște soluții viitoare pentru oraș. Ceea 
ce face acum administrația este să plătească o 
fi rmă care să întocmească documentația în 
vederea accesării unor fonduri europene. Dacă 
cererea de fi nanțare va fi  aprobată, proiectul are 
la dispoziție trei ani pentru a-și pune în aplicare 
soluțiile inovatoare și a evalua rezultatele. 
Cel de-al patrulea an este dedicat diseminării 
lecțiilor deprinse. Totodată și eșecurile pot să 
ofere lecții valoroase. De fapt, aceste proiecte 
urmăresc să testeze soluții inovatoare, ceea 
ce semnifi că faptul că prezintă un risc  de 
nerealizare a rezultatelor preconizate.  Adică 
este exact cum vă spuneam, un posibil fel de 
a toca banii aiurea. Ca să nu fi e vreun rateu 
chiar această acțiune de consultanță, Primăria 
și-a luat o măsură de siguranță în sensul în care 
plata celor 109.243 lei se face etapizat: 30% 
din valoarea totală se va achita după predarea 
primului raport al proiectului, cu documentația 
aferentă și depunerea cererii de fi nanțare;  30% 
din valoarea rămasă se va plăti după aprobarea 
cererii de fi nanțare;  restul se va achita după 
semnarea contractului de fi nanțare.

CUM SĂ CUM SĂ 
TOCĂM TOCĂM 

BANII UE PE... BANII UE PE... 
CAI VERZI CAI VERZI 
PE PEREȚIPE PEREȚI

DEFICIENȚE MAJORE LA HIPODROMUL DEFICIENȚE MAJORE LA HIPODROMUL 
PLOIEȘTI, LA 3 ANI DE LA INAUGURARE 

â d f â l d î f l l

Vă mai amintiți cât au costat 
lucrările de modernizare a 

Hipodromului Ploiești? Dacă nu, vă 
spunem noi: aproape 15 milioane de euro. 
Proiectul a fost fi nanțat prin Programul 
Operațional Regional 2007-2013, iar 
lucrările propriu-zise s-au desfășurat 
în perioada iulie 2014-octombrie 2016. 
Nu știm, la această dată, ce penalizare 
(cotă parte din fondurile europene, 
suma fi ind trecută în contul autorităților 
locale) s-a aplicat pentru nerespectarea 
termenelor de fi nalizare a investiției. Dar 
vestea rea e alta: la trei ani de la recepția 
lucrărilor, s-au constatat defi ciențe sau 
degradări la anumite construcții, iar acum 
Primăria Ploiești, prin Clubul Sportiv 
Municipal, va cheltui 80.000 lei (cu TVA) 
pentru expertizare, bașca suma necesară 
remedierii defecțiunilor!
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PERICOL PE ȘOSELE. ÎN 
STARE DE EBRIETATE 

LA VOLAN
Un echipaj de poliție rutieră 

din cadrul Biroului Rutier 
Ploiești a oprit pentru control un 
autoturism care circula pe strada 
Eremia Grigorescu din municipiu. 
La volan, polițiștii au identifi cat 
un bărbat, în vârstă de 52 de ani, 
care avea o alcoolemie de 0,90 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Acesta nu este însă singurul caz 

înregistrat în ultima perioadă. O 
patrulă de poliție din cadrul Poliției 
Orașului Comarnic a depistat, 
pe strada Secăriei din Comarnic, 
un bărbat, în vârstă de 42 de ani, 
care conducea un autoturism, 
deși consumase băuturi alcoolice. 
Aparatul etilotest a înregistrat o 
valoare de 0,80 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. Poliția continuă 
cercetările în ambele cazuri, pe 
numele conducătorilor auto fi ind 
deschise dosare penale.

TÂNĂR FĂRĂ PERMIS, 
PRINS LA VOLAN. 

Polițiștii din cadrul Postului de 
Poliție Bucov au identifi cat în trafi c, 

pe DJ 102E, un conducător auto în 
vârstă de 18 ani din localitate. „În 
urma informațiilor avute despre 
tânăr și a verifi cărilor efectuate 
de polițiști, a rezultat faptul că 
băiatul nu deține permis de 
conducere pentru nicio categorie 
de vehicule. Se pare că acesta, ar fi  
luat autovehiculul familiei în timp 
ce mama acestuia nu era acasă, cu 
intenția de a ajunge la o cunoștință 
de pe raza satului Bucov”, a precizat 
IPJ Prahova. Conducătorul a 
fost testat cu aparatul etilotest 
rezultatul fi ind 0,00 mg/l alcool 
pur în aerul respirat. În cauză, 
polițiștii au deschis dosar penal 

pentru infracțiunea de conducere 
pe drumurile publice fără a deține 
permis de conducere.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulPloieştii.ro

Muzeul Național de Istorie a României 
(MNIR), în parteneriat cu Ministerul 

Culturii și Primăria Vărbilău au organizat un 
eveniment absolut unic în peisajul rural al 
Văii Slănicului, aducând în localitate, pentru 
prima dată după 90 de ani, vestitul coif getic 
de aur, descoperit la Coțofenești. Acțiunea 
face parte dintr-un program al MNIR de 
a aduce tezaurele românești aproape de 
oameni, lângă locurile unde au fost ele găsite. 
Directorul Ernest Oberlander-Târnoveanu 
le-a spus celor prezenți: „Ne afl ăm în fața unei 
piese de valoare mondială, nu numai pentru 
țara noastră sau spațiul european. Mă bucur 
mult că oamenii de aici au ocazia să vadă 
un asemenea exponat. Expoziția aceasta face 
parte din politica muzeului nostru de a aduce 
mai aproape de casa omului, în provincie, în 
orașele mici și la sate mari valori istorice”. În 
România există cinci astfel de coifuri, toate 
descoperite în zone diferite din țară, care 
ar putea vorbi foarte mult despre unitatea 
teritorială încă din vremuri de demult: satul 
Peretu, județul Teleorman; Cucuteni- Iași; 
Coțofenești- Prahova, Agighiol-Tulcea și 
zona Porților de Fier-Mehedinți. Piesa de 
la noi datează din jurul anilor 400 î.Hr., 
cel mai probabil aparțânând unui rege. A 
fost descoperită în anul 1928 de către un 
elev al școlii primare din localitate. Coiful 
e din aur masiv, cântărind 770 grame, 
păstrându-se aproape intact (îi lipsește doar 
partea superioară a calotei).

Din 2017 și până în 
prezent, Guvernul 

a rulat 4 șefi  la Ministerul 
Culturii: Ionuț Vulpescu (6 
luni), Lucian Romașcanu (7 
luni), Geoge Ivașcu (10 luni), 
Valer-Daniel Breaz (10 luni), 
ultimul în funcție la această 
dată. Pesemne oamenii aceștia 
nici n-au apucat să învețe 
birourile din minister, darămite 
să mai cunoască problemele 
de la Cultură! Se prea poate 
ca ei să nu fi  avut habar 
despre contractul cu Peleșul. 
Excepție face Breaz, care a și 
cedat Căsuța Poartă, dar se 
vede treaba că specializarea sa 
(teoria geometrică a funcțiilor, 
funcții univalente, operatori 
integrali, analiză matematică) 
nu-i permite să interpreteze 
noțiunea de patrimoniu 
cultural național. Adică omul 
are tot atâtea în comun cu 
chestiile culturale cât are badea 
Gheorghe cu navetele spațiale. 
Deci nu-l frământă pe el faptul 
că Peleșul ar trebui pe alocuri 
restaurat, că dacă se închide 
muzeul bunurile sunt practic 
imposibil de relocat, că este cel 
mai vizitat loc din România, că 
edifi ciul este cel mai important 
bun de patrimoniu românesc 
cu valoare istorică, artistică, 
statală și o capodoperă a 

Europei secolului XIX. Dovada: 
faptul că nu a catadicsit în 10 
luni să încheie un nou contract, 
să poarte discuții despre 
restaurare, să vadă dacă se pot 
accesa fonduri europene, să se 
îngrijească de colecții etc.

Testamentul regelui 
Mihai adresat națiunii, 
pus în pericol de Breaz

Peleșul este un monument 
unicat, o bijuterie arhitectonică, 
cu o valoare inestimabilă. 
Construcția sa s-a întins pe 
parcursul a 41 de ani, iar la 

edifi care au lucrat meșteri 
din peste 30 de țări,  costurile 
totale, asigurate din vânzarea 
domeniilor regale din 
Germania, ridicându-se atunci 
la 16,4 milioane lei aur.  De 
exemplu, numai la holul de 
onoare au lucrat 140 de artiști, 
timp de 6 luni, generând peste 
2.000 de fi gurine sculptate în 
lemn.  A fost reședință regală 
între 1883-1948, muzeu între 
1951-1975 și 1990-prezent, 
iar din 1914 până în 1948 a 
deservit deopotrivă ca muzeu, 
spațiu public ceremonial și 
reședință a Dinastiei. Suprafața 
construită a castelului este 
de 3.220 mp. Dispune de 160 
de camere, 30 de săli de baie, 
2.330 de corpuri de iluminat, 
dar numai 14 săli se vizitează. 
Castelul adăpostește colecții 
unice de ceramică (peste 5.000 
de piese), metal și argint (550 
de piese), zeci de ceasuri cu 
valoare mare, peste 200 de 
tablouri însemnate, 1.500 de 
piese de sticlărie etc. Atenție, 
aceste obiecte și colecții nu 
au făcut obiectul retrocedării 
din 2008, deși ele au aparținut 
familiei regale. La momentul 
cedării clădirilor, familia regală 
și-a asumat obligația de a nu 
mai revendica bunurile mobile 
din Castelul Peleș, ca o formulă 
de donație indirectă față de 
statul român. Mihai I a fost, 
încă prin codicilul din ianuarie 
1926 atașat de Ferdinand la 
testamentul său, investit ca 
proprietar unic și direct al 
Domeniului Regal Sinaia și 

al Peleșului.  Singura clădire 
care a rămas ca reședință de 
protocol a statului român este 
castelul Foișor. Când a preluat 
domeniul, regele Mihai I a spus: 
„Porțile Peleșului vor rămâne 
deschise românilor pentru 
eternitate, așa cum a fost mereu, 
începând cu anul 1914. (…) 
Castelul Peleș este un simbol al 
independenței și puterii țării 
noastre”. Iată însă că Ministerul 
Culturii, prin Valer-Daniel 
Breaz, este pe cale să încalce 
testamentul lăsat cu limbă de 
moarte de cel din urmă simbol 
al regalității... 

Chiria anuală plătită 
de stat este mai mică 

decât veniturile fostului 
ministru Tudorel Toader!

Dacă vă gândiți că statul ar 
cheltui prea mult cu Peleșul, 
haideți să facem un calcul. 
Există un memorandum 
încheiat cu Guvernul României, 
prin Ministerul Culturii, care 
se reînnoiește din 3 în 3 ani, 
prin care statul român plătește 
Casei Regale următoarele chirii: 
Castelul Peleș-6.132,17 lei/lună, 
Castelul Pelișor-3.261,67 lei/
lună, Căsuța Poartă-677,16 lei/
lună, terenul aferent- 42.060 lei/
lună. În total este vorba despre 
52.131 lei/lună, cât o pensie de 
magistrat! Pe an înseamnă 625. 
572 lei, mai puțin decât veniturile 
anuale ale fostului ministru 
Tudorel Toader! Spre comparație, 
în Anglia, fosta proprietate a 
reginei Elisabeta, Castelul Mey,   
un impozant edifi ciu neogotic 
din nordul Scoției, se închiriază 
cu   50.000 de lire sterline pe 
week-end! Cât încasează statul 
din vizitarea muzeului? Păi, să 
vedem câteva tarife mai întâi: 
adulți-30 lei Castelul Peleș, 20 
lei Pelișor, 60 lei tur opțional; 
elevi sau studenți-7,5 lei Peleș, 5 
lei Pelișor, 15 lei tur opțional. La 
487.000 de vizitatori în 2017 (plus 
concertele, expozițiile permanete 
și itinerante), și o medie de 20 de 
lei a biletelor, rezultă 9,7 milioane 
lei/an! Și-atunci, ce ar mai fi  de 
comentat? vă și ne întrebăm?

COIFUL COIFUL 
DE AUR A DE AUR A 

POPOSIT LA POPOSIT LA 
COȚOFENEȘTICOȚOFENEȘTI  
PENTRU O ZIPENTRU O ZI

Contractul pe care Ministerul Culturii îl are cu Casa 
Regală pentru Muzeul Peleș, Pelișor și  Căsuța Poartă a 

expirat în aprilie 2018. Ultimul termen de evacuare, prelungit 
cu mai bine de un an, a expirat la 31 iulie 2019. Deja Căsuța 
Poartă a fost predată de stat proprietarului, respetiv, Casei 
Regale. Juridic, dacă nu încheie altă înțelegere, statul ar trebui 
să evacueze spațiile, asta însemnând să ia cu sine și colecțiile 
de patrimoniu (achiziționate integral de regii României, dar 
lăsate, la retrocedare, națiunii). Ar fi  prima dată în istorie 
când inventarul ar fi  separat de cele două castele, considerate 
capodopere ale arhitecturii europene. Pe de altă parte, deși 
și-a asumat obligația de a păstra ansamblul de la Peleș în 
patrimoniul țării, statul nu a făcut absolut nicio lucrare de 
restaurare sau reparație majoră în ultimii ani, anumite spații 
fi ind în pericol de a se degrada iremediabil.

CUM ȘI-AR PUTEA CUM ȘI-AR PUTEA 
ÎNCHIDE PORȚILE ÎNCHIDE PORȚILE 

MUZEUL PELEȘMUZEUL PELEȘ

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 26 
DE ANI, DECEDAT ÎNTR-UN 

ACCIDENT RUTIER
Accidentul rutier s-a produs 

în satul Mehedința, din comuna 
Podenii Noi. Un tânăr în vârstă 
de 29 de ani ar fi  pierdut controlul 
direcției de mers și a intrat cu 
autoturismul într-un copac. În 
urma impactului, unul dintre 
pasageri, un tânăr în vârstă de 
26 de ani, a murit. Alte două 
persoane, conducătorul auto și un 
alt tânăr în vârstă de 21 de ani, au 

fost transportate la spital. Poliția 
continuă cercetările pentru a 
stabili cu exactitate modul cum s-a 
produs evenimentul rutier.

ACCIDENT PE DN1, 
LA BUȘTENI

Accidentul rutier s-a produs 
după ce un conducător auto, un 
tânăr în vârstă de 26 de ani, afl at la 
volanul unui autoturism, ar fi  ieșit 
de pe strada Valea Cerbului, fără 
să acorde prioritate de trecere unei 
motociclete conduse de o tânără în 
vârstă de 21 de ani, care circula pe 

sensul Brașov - București. Tânăra 
a suferit vătămări și a fost asistată 
medical la fața locului. Trafi cul 
în zonă a fost dirijat pe durata 
cercetărilor efectuate de polițiști.
ACCIDENT LA MIZIL. DOUĂ 
PERSONAE TRANSPORTATE 

LA SPITAL
Accidentul a avut loc la Mizil, 

pe DN 1B, la km 42, pe sensul de 
mers Buzău-Ploiești, după ce două 
auto au intrat în coliziune. Se pare 
că o autoutilitară nu ar fi  păstrat 
distanța față de un autoturism 
care circula în fața sa intrând în 
coliziune față - spate cu acesta. 
În urmă impactului, șoferul și o 

pasageră din autoturism au fost 
răniți și au necesitat transportul la 
spital. Cei doi conducători auto au 
fost testați cu aparatul etilotest iar 
rezultatul a fost 0. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili cum s-a 
produs evenimentul rutier. 

ACCIDENT MORTAL PE 
DN1A, LA LIPĂNEȘTI

Accidentul rutier s-a produs pe 
sensul de mers Ploiești – Brașov. 
Un autoturism, condus de un 
bărbat în vârstă de 85 de ani, a 
surprins și accidentat o femeie in 
vârstă de 67 de ani, care se angajase 
în traversarea drumului național 

pe trecerea de pietoni. Victima a 
fost transportată, în stare gravă la 
spital, însă din păcate a decedat. 
Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost 0. Din cauza accidentului, 
trafi cul rutier a fost restricționat 
pe durata cercetărilor.

Elena ŞERBAN; www.ziarulPloieştii.ro Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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Într-un comunicat 
de presă postat 

pe site-ul CJ Prahova, 
președintele Toader scrie: 
„Transportul rutier de 
persoane contra cost, prin 
servicii regulate, la nivel 
județean, intră în sfera de 
competență a Ministerului 
Transporturilor și a 
consiliilor județene, potrivit 
Ordonanței Guvernului nr. 
51/2019, pentru modifi carea 
și completarea unor acte 
normative în domeniul 
transportului de persoane. 
Conform acestei ordonanțe, 
Consiliul Județean Prahova 

aprobă sau modifi că tarifele 
propuse de către operatorii 
economici pentru serviciile 
de transport județean, după 
depunerea unui studiu de 
fundamentare (conform art. 
8, lit. o). Consiliul Județean 
Prahova a constatat faptul 
că, în ultima perioadă, 
mai mulți operatori de 
transport județean au 
decis să majoreze prețul 
biletelor de călătorie, fără a 
comunica în prealabil acest 
lucru, dar mai ales fără a-și 
justifi ca această decizie prin 
creșterea calității serviciilor. 
Operatorii de transport nu 
au anunțat și nici nu au 
fundamentat majorarea 
prețurilor biletelor de 
călătorie, aceasta fi ind o 
decizie unilaterală!

Pentru a intra în 
normalitate, Consiliul 
Județean Prahova le cere 
operatorilor de transport 

revenirea la vechile tarife 
aprobate prin Hotârârea 
Consiliului Județean 
Prahova nr. 40/2014.

Totodată, Consiliului 
Județean Prahova susține 
necesitatea îmbunătățirii 
serviciului de transport și 
așteaptă ca operatorii să 
ofere servicii de calitate în 
benefi ciul cetățenilor, cărora 
administrația județeană 
dorește să le asigure un 
transport la standarde 
europene și la costuri 
corecte”.

Dincolo de tariful 
acesta majorat unilateral 
și cu încălcarea legii, 
probabil că ar trebui 
urmărite și alte aspecte 
ale transportului privat 
de persoane. De exemplu, 
pe unele rute, starea 
tehnică a microbuzelor/ 
autobuzelor lasă de dorit, 

la fel și curățenia sau 
mobilierul interior. Nu se 
cunoaște cine urmărește 
dacă este respectat orarul 
anunțat. De pildă, pe 
ruta Ploiești-București, 
mașinile nu pleacă după 
un orar, ci numai atunci 
când se încarcă „profi tabil” 
cu călători. Pe timpul 
verii, călătorii au fost puși 
realmente la saună, dat 
fi ind faptul că mijloacele 
de transport nu sunt dotate 
cu aer condiționat. La 
iarnă pesemne vor îngheța 
bocnă... Și, nu știm dacă 
s-ar putea, dar ar putea fi  
impuse condiționalități 
legate de ținuta 
vestimentară a șoferilor? 
Fiindcă nu e-n ordine  ca ei 
să urce la volan în maiou, 
bermude și șlapi! Și nu-i în 
ordine nici să vorbească la 
celular în timp ce conduc!

Au fost adoptate hotărâri ale 
consiliilor locale în acest 

sens? Nu. La Ploiești parcă s-a 
emis un regulament de colectare 
a deșeurilor mari (puncte de 
colectare și zile de ridicare). S-a dat 
peste cap RASP să pună la punct 
mecanismele de colectare? Nu. A 
dotat operatorul sau primăria cu 
recipiente specifi ce platformele 
de la blocuri? Nu peste tot. A 
popularizat ADI Deșeuri sufi cient 

această lege? Nu. Cu alte cuvinte, 
toată lumea a tocat frunze la câini 
anul întreg, din acest punct de 
vedere.

Ce ar fi  trebuit să se facă și 
nu s-a întreprins aproape 

nimic
Să vedem ce anume ar fi  

trebuit să se întâmple în Ploiești 
și în localitățile asociate în ADI 
Deșeuri. Prima dată ar fi  trebuit ca 
populația să fi e informată despre 

cele patru fracții pe care trebuie 
să le colecteze din gospodărie 
separat și despre zilele de ridicare 
a acestora: plastic/metal; hârtie/
carton; sticlă; deșeuri reziduale/
amestecate/ menajere. Ca s-o 
spunem pe-a dreaptă, la unele 
asociații de blocuri a fost introdus 
acest mecanism, dar oamenii 
au fost lăsați cu săptămânile cu 
gunoiul selectiv neridicat.

În cartierele de blocuri (asociații 
de proprietari), la punctele de 
colectare, ar fi  trebuit să apară 
containere (pubele/puncte 
menajere îngropate) personalizate 
pentru fi ecare fracție: plastic/
metal-galben; hârtie/carton-
albastru; sticlă-verde; deșeuri 
reziduale-negru. Avem așa ceva 
în Ploiești? În anumite zone da, în 
marea majoritate-nu.

La gospodăriile individuale 
(case) gunoiul se depozitează 
în saci colorați specifi c, puși 
la dispoziție de operator, iar 
deșeurile reziduale se vor colecta 
în pubela furnizată de operator.

De la 1 iulie ar fi  trebuit să 
se interzică total amestecarea 
deșeurilor și abandonarea lor în 
afara spațiilor special amenajate.

Ce-am avut noi la Ploiești? O 
furie a locuitorilor de a arunca 
gunoiul pe stradă, nerespectarea 
din partea Rosal a programului 
de ridicare a gunoiului, o ceartă 
imposibilă la nivel local și județean 
și transferarea scandalului în sfera 
politică. Nimic public însă nu 
s-a discutat despre colectarea pe 
patru fracții. Public însemnând ca 
informația să ajungă și la cel care 
nu stă toată ziua pe internet, să 
consulte site-ul Primăriei Ploiești 
sau cel al ADI Deșeuri. De altfel, 
pe ultimul nici n-ar avea ce să 
vadă, pentru că este total lipsit de 
informații.

Niciun cuvințel despre 
categoriile speciale de 

deșeuri
Nici despre categoriile speciale 

de deșeuri nu s-a întreprins mare 
lucru. Dovadă, depozitele stradale 
în așa-numitele „puncte negre” 
din Ploiești. În baza legii ar fi  
trebuit să existe regulamente în 
fi ecare comună/oraș/municipiu  
prin care să se stabilească modul 
de depozitare și colectare. Și vă 
dăm câteva exemple: 

-deșeurile vegetale de la 
blocuri se depozitează în incintă, 
dar în prealabil trebuie anunțat 
RASP sau SGU. La case, ridicarea 
este efectuată contra-cost de 
operatorul de salubritate, în baza 
unei solicitări;

-deșeurile voluminoase 
(mobilier, covoare, saltele)- 
colectarea acestora se face cu titlu 
gratuit, în cadrul campaniilor de 
colectare, în baza unui program 
stabilit. În afara acestui orar, 
colectarea se va face în baza 
unei solicitări, contra-cost (la 
Ploiești a fost instituit un astfel 
de regulament, nepopularizat, din 
păcate);

-deșeuri textile (îmbrăcămintea 
și încălțămintea uzată) ar putea 
pot fi  depuse în containerele  unei 
asociații non-profi t, dacă există 
așa ceva;

-deșeurile din construcții- 
se ridică contra-cost de către 
operatorul de salubritate, la 
solicitarea benefi ciarului.

Pentru deșeurile electrice, 
în Ploiești există un centru de 
colectare, plus câteva zile pentru 
acțiunea „marea debarasare”.

această lege? Nu Cu alte cuvinte

PRAHOVA, COMPLET NEPREGĂTITĂ PENTRU PRAHOVA, COMPLET NEPREGĂTITĂ PENTRU 
COLECTAREA DEȘEURILOR PE CELE PATRU FRACȚIICOLECTAREA DEȘEURILOR PE CELE PATRU FRACȚII

 continuare din pagina 1

CONSILIUL JUDEȚEAN LE CERE TRANSPORTATORILOR CONSILIUL JUDEȚEAN LE CERE TRANSPORTATORILOR 
PRIVAȚI SĂ RENUNȚE IMEDIAT LA MAJORAREA PRIVAȚI SĂ RENUNȚE IMEDIAT LA MAJORAREA 

PREȚULUI BILETELOR DE CĂLĂTORIEȚȚ

 continuare din pagina 1

Consilierii județeni au 
aprobat cheltuielile 

legate de implementarea a 
două noi proiecte pe care 
instituția le-a depus în vederea 
obținerii de fonduri europene, 
în cadrul Programului 
Operațional Regional 
2014-2020. Ambele vizează 
sistemul sanitar, respectiv, 
ambulatoriile de specialitate 
ale Spitalului Județean de 
Urgență și Spitalului de 
Obstetrică și Ginecologie. 
Primul proiect - „Extinderea, 
reabilitarea, modernizarea 
și dotarea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești” - are 

o valoare de 11.093.302,17 
lei inclusiv TVA, din care 
contribuția solicitantului 
este de 214.015,01 lei 
inclusiv TVA,  cheltuielile 
neeligibile -392.552,17 lei cu 
TVA, diferența însemnând 
fonduri nerambursabile. 
Pentru a doua documentație 
- „Extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului integrat 
al Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești” -solicitantul 
a evaluat proiectul la 
6.682.784,32 lei inclusiv TVA, 
din care contribuția CJ este de 
133.655,71 lei inclusiv TVA.

CJ VREA BANI CJ VREA BANI 
EUROPENI PENTRU EUROPENI PENTRU 
ÎNCĂ DOUĂ INVESTIȚII ÎNCĂ DOUĂ INVESTIȚII 
ÎN SISTEMUL SANITARÎN SISTEMUL SANITAR

co
O
5
și
n
tr
C
C



Ziarul   Ploiestii
19 - 25 septembrie 2019

PAGINA 6

Parcul Natural Bucegi, înfi ințat în 1974, 
se întinde pe o suprafață de 32.500 

ha, pe raza județelor Dâmbovița, Prahova și 
Brașov. Mai mult de 60% din teritoriu este 
acoperit cu păduri. Rezervațiile naturale 
nominalizate în Legea nr. 5/2000 ocupă 
8.216 ha: Prahova- 4.997 ha; Dambovița 
-1.575 ha; Brașov-1.644 ha. Zona de 
protecție integrală și zona de protecție 
strictă ocupă 11.421 ha reprezentând 
aproximativ 35% din suprafața parcului 
(zona de protecție strictă- 4.055,87 ha și 
zona de protecție integrală- 7.366,52 ha). În 
lucrarea de specialitate „Rezervația Naturală 
Bucegi”, publicată de Alexandru Beldie, 
în 1956, este menționată și zona științifi că 
„Abruptul Caraimanului” care ar putea fi  
asimilată cu o rezervație științifi că. În Planul 
de Management al PNB se spune că „această 
suprafață urmează să fi e identifi cată, 
cercetată; în cazul în care elementele sale 
reprezentative sunt de interes științifi c, ea va 
fi  propusă pentru a fi  declarată rezervație 
științifi că”. Mai avem, apoi, sute de specii 
de plante, unele unicat, o faună extrem de 
bogată, vreo 7 lacuri, stâncării, peșteri etc.
CONSTRUCȚII EXISTENTE ÎN PARC

În prezent, în suprafața parcului, unde 
sunt amenajate și 231 de trasee alpine, 
există mai multe tipuri de construcții: 42 de 
cabane, hoteluri, pensiuni, vile de vacanță 
și construcții civile; 14 baze sau refugii 

salvamont; 5 schituri sau mănăstiri; 5 relee 
și stații de radiocomunicații; 10 instalații de 
transport prin cablu și construcțiile aferente 
acestora; 20 de cantoane silvice, cabane, 
observatoare cinegetice; o amenajare 
pastorală; 4 construcții aparținând 
ministerelor Apărării și de Interne; 3 stații 
meteo; 15 captări de apă; 10 amenajări 
hidroenergetice plus construcții aferente; 
2 cariere (piatră). Deci s-ar putea spune, 
dacă tot avem construcții, că s-ar mai putea 
realiza multe altele de aici înainte. Numai 
că Planul de management al PNB citează 
la principalele amenințări: dezvoltarea 
turismului peste capacitatea de suport a 
patrimoniului natural; creșterea cantităților 
de deșeuri rămase în urma vizitatorilor; 
apariția unităţilor turistice ne-tradiționale 
sau defectuos proiectate; apariția presiunilor 
generate de dezvoltarea excesivă a zonei 
Bran-Moieciu, Valea Prahovei precum și 
datorită reamenajării DJ 713. Bun, legea 
spune așa: acolo unde sunt zone de protecție 
strictă și integrală, precum și zone științifi ce, 
este interzis să construiești, indiderent ce. În 
circuitul public nu avem însă o hartă care să 
delimiteze cele peste 11.000 ha unde nu este 
voie să construiești. Plus că nu ne imaginăm 
cum vor conviețui speciile rare de plante, 
precum și animalele, la atâta locuire și 
activități umane. Probabil o să transformăm 
și munții în orașe cu șobolani!

COMUNA MOROIENI A AVIZAT 10 
HA DE VILE, HOTELURI ȘI PENSIUNI

Primăria comunei Moroeni, Dâmbovița, 
a emis autorizație de construire pentru 
prima casă de vacanță + drum de acces 
ce va fi  poziționată pe platoul Bucegi, în 
inima Parcului Natural Bucegi. Ofi cialitățile 
spun că perimetrul respectiv face parte 
din zona de dezvoltare durabilă a parcului. 
Lângă această construcție vor apărea, pe 
o suprafață de 10 ha, situate lângă cabana 
Piatra Arsă, un complex rezidențial, 
hoteluri, pensiuni, piscine, parcări, terenuri 
de sport și un heliport. Terenul se vinde 
deja pe internet cu 19 euro metrul pătrat, 
iar autoritățile din Moroeni spun că există 
un interes uriaș din partea investitorilor. Se 
pare că administrația și-a dat acordul, cu 
precizarea că investitorii „vor trebui să țină 
cont de o arhitectură locală”. Adică, potrivit 
directorului Horia Iuncu, „n-avem ce 
căuta cu termopane, cu inoxuri, vopseluri 
portocalii”. La sfârșitul lunii septembrie, 
activiștii de mediu au anunțat organizarea 

unei  „Drumeții pentru Bucegi”, prin care 
se doresc să atragă atenția asupra acestei 
decizii, ei susținând că muntele va avea de 
suferit.

BUȘTENI A APROBAT RIDICAREA 
UNEI BISERICI TOT PE PLATOU
 Tot pe platoul Bucegilor va fi  ridicată 

și o biserică, denumită „Eroii Neamului”, 
ce va aparține de Mănăstirea Caraiman. 
Arhiepiscopia Bucureștilor a obținut terenul 
de la Primăria Bușteni, iar avizul  favorabil   
din partea Administrației  Parcului 
Natural Bucegi încă din 2014. De altfel, 
în septembrie 2018, preafericitul părinte 
Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, a sfi nțit piatra de temelie a viitoarei 
biserici. Într-un memoriu de prezentare al 
APM Prahova se arată că terenul este situat 
pe un bot de deal, la 2.260 m altitudine, 
în apropierea refugiului Salvamont de sub 
vf. Baba Mare, la 1 km distanță de cabana 
Babele și  600 m de Sfi nx, pe traseul turistic 
Piatra Arsă- Babele-Omu. APM spunea, în 
același memoriu, că zona se afl ă în interiorul 
Parcului Natural Bucegi și în aria protejată 
Sit Natura 2000, în apropierea „Abruptului 
Prahovean” și a monumentelor naturale 
Babele și Sfi nxul, fi ind restricționată pentru 
construire. Între timp însă lucrurile s-au 
rezolvat așa că, numai bine, vom avea un 
lăcaș care va bate toate recordurile sub 
aspectul altitudinii la care va fi  amplasat.

ACTUALITATE

Elena ŞERBAN; www.ziarulPloieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulPloieştii.ro
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unei Drumeții pentru Bucegi” prin care

BRAVO, ROMÂNIA! LIBER LA BRAVO, ROMÂNIA! LIBER LA 
VILE PE PLATOUL BUCEGI...VILE PE PLATOUL BUCEGI...
Platoul Bucegi se va umple, în următorul deceniu, cu construcții. Deocamdată 

autoritățile din Dâmbovița au dat liber pentru realizarea unui complex 
rezidențial pe 10 ha, iar cele din Bușteni, pentru o biserică. Pesemne nici nu are sens 
să mai spunem ceva dacă autoritățile statului român au hotărât că e bine să umplem 
acoperișul munților cu betoane. 

COMUNA MOROIENI A AVIZAT 10

u
s
d
s

ș
c
A
d
d
N
în
D
R
b
A
p
în
v

u

Nemulțumit de felul în 
care acționează anumite 

compartimente și instituții din 
subordinea Consiliului Local Ploiești, 
primarul Adrian Dobre a convocat, 
deunăzi vreme, o întâlnire de lucru 
cu  reprezentanții Poliției Locale, 
S.C. Servicii de Gospodărire Urbană 
S.R.L., Regiei Autonome de Servicii 
Publice, Direcției Generale de 
Dezvoltare Urbană și cei ai Direcției 
Gestiune Patrimoniu. Tema principală 
a întrevederii a constituit-o activitatea 
Poliției Locale Ploiești, precum și 
îmbunătățirea colaborării acestei 
instituții cu celelalte servicii din cadrul 

administrației publice municipale. 
Dobre și-a arătat îngrijorarea „față 
de atitudinea necorespunzătoare pe 
care unii dintre angajați o manifestă 
în legătură cu numeroasele sesizări 
venite din partea cetățenilor” 
legate de problema deșeurilor și a 
autovehiculelor abandonate ilegal 
pe domeniul public, parcarea 
necorespunzătoare a mașinilor în oraș, 
precum și prezența în trafi c a atelajelor 
hipo (căruțe), lucru interzis printr-o 
hotărâre a CL. Chiar dacă polițiștii 
locali s-au văitat că n-ar fi  numeric 
sufi cienți, primarul le-a cerut imperativ 
să-și facă treaba mai bine, să aibă „o 

atitudine proactivă, profesionistă și 
nediscreționară în teren, prin întărirea 
controalelor în zonele cunoscute cu 
probleme, efi cientizarea timpului de 
intervenție la solicitările ploieștenilor”. 
Ofi cialul a solicitat conducerii Poliției 
Locale Ploiești să vină cu propuneri 
pentru modifi carea actului normativ 
local care reglementează cuantumul 
amenzilor, în vederea majorării 
acestora, în scopul diminuării faptelor 
contravenționale. În fi ne, concluzia 
a fost și că salariații nu colaborează 
între ei, Dobre solicitând imperativ 
îmbunătățirea colaborării la nivel 
inter-instituțional.

PRIMARUL DOBRE, NEMULȚUMIT DE ACTIVITATEA PRIMARUL DOBRE, NEMULȚUMIT DE ACTIVITATEA 
INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINEA CL PLOIEȘTIINSTITUȚIILOR DIN SUBORDINEA CL PLOIEȘTI
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, Împreună vom găsi soluţii inovatoare, 

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501

PRODUCȚIE PUBLICITARĂPRODUCȚIE PUBLICITARĂ

S.C. BERICAP ROMÂNIA S.R.L. cu 
sediul în Ploieşti , sos. Ploieşti-Târgovişte, 
km. 8, str. Sferei nr. 2,  jud. Prahova, 
anunţă depunerea documentaţiei tehnice 

în vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul: S.C. BERICAP 
ROMÂNIA S.R.L., cu amplasamentul în 
Ploieşti, sos. Ploieşti-Târgovişte, km. 8, 

str. Sferei nr. 2 ,  jud. Prahova.
Documentele pot fi  consultate la sediul 

APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino 
nr. 306, de luni până vineră între orele 
09.00 şi 15.00.

anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei «etapei de încadrare» de către 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI PRAHOVA (autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului), 
în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de 
evaluarea adecvată, fără evaluare a 
impactului pentru proiectul: 

„ŞANŢ BETONAT/DALAT 
AFERENT DRUMURILOR 

JUDEŢENE DJ 100M ŞI DJ233 
(PARTEA DREAPTĂ), propus a fi  

amplasat în COMUNA SURANI, SAT 
SURANI, JUDEţ PRAHOVA. 

Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi  
consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului APM Prahova 

din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 
306 , în zilele de luni-vineri, între orele 
9- 13, precum şi la următoarea adresa de 
internet http:/ /apmph.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării anunţului pe pagina 
de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului. 

anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei «etapei de încadrare» de către 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI PRAHOVA (autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului), 
în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de 
evaluarea adecvată, fără evaluare a 
impactului pentru proiectul: 

„CONSOLIDARE DRUM SAT 
SURANI, PUNCT HELCIU -L 30 
( IN ZONA ALUNECARILOR DE 
TEREN)” , propus a fi  amplasat În 

COMUNA SURANI, SAT SURANI, 
JUDEȚ PRAHOVA.

Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi  
consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului APM Prahova 

din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 
306 , în zilele de luni-vineri, între orele 
9- 13, precum şi la următoarea adresa de 
internet http:/ /apmph.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării anunţului pe pagina 
de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului. 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ANUNŢ PUBLIC

PRIMARIA COMUNEI SURANI, titular al proiectului 
„ŞANŢ BETONAT/DALAT AFERENT DRUMURILOR JUDEŢENE DJ 100M ŞI DJ233 (PARTEA DREAPTĂ)”

PRIMARIA COMUNEI SURANI, titular al proiectului 
„CONSOLIDARE DRUM SAT SURANI, PUNCT HELCIU -L 30 ( ÎN ZONA ALUNECĂRILOR DE TEREN)” 

Unii dintre ei, emoţionaţi, 
au declarat că au făcut o 

retroincursiune de vreo 20 de ani în 
realitatea satelor prahovene, modifi cată 
de era modernismului.

Primara din Berceni, Cosmina 
Pandele, spunea: “Am venit pe drum 
cântând, cu sufl etul parcă în mâini, ca 
să vi-l aducem în dar. Venim cu inima 
deschisă, iar faptele ce vor urma vor 
vorbi cât de mult vă iubim. Atunci când 
îţi faci planuri, ele se îndeplinesc şi se 
vede că există un plan comun pentru 
noi. Să păstrăm tradiţiile.Şi noi vrem 
un muzeu al satului”. 

Primarul de Izbişte, Ion Plămădeală, 
la rândul său şi-a exprimat satisfacţia 
pentru întâlnirea cu reprezentanţii 
comunei Berceni şi semnarea  Acordului, 
ce schiţează noi perspective în domeniul 
cultural, social şi economic pentru 
ambele localităţi. „Ne bucurăm că 
istoria și tradiția ascunsă nouă, revine 
la ea acasă. Avem mult de muncit de azi 
înainte pentru întărirea acestui acord 
de înfrățire și pentru binele locuitorilor 
ambelor localități, dar și pentru binele 
neamului nostru” – spunea  primarul 
din Izbiște, Ion Plămădeală.

Premize sunt şi e nevoie doar de 
perseverenţă şi cuget bun pentru a le 
pune în practică.

Realizarea acestui act istoric a avut 
loc prin implicarea omului de afaceri 
Iacob Cerlat, secretar general la Asociația 
Oamenilor de Afaceri Moldoveni 
de Pretutindeni, născut la Şlobozia 
Duşca, şi a lui Rareş Enescu, consilier 
în judeţul Prahova. În mesajul de salut, 
consilierul Rareş Enescu sublinia că 
oricum sângele apă nu se face şi impactul 

Pactului Ribbentrop-Molotov poate fi  
neutralizat prin păstrarea unităţii de 
neam, tradiţiilor, vorbirea limbii române. 
Judeţul Prahova este unul dintre cele mai 
bogate din ţară şi are un buget mai mare 
decât bugetul Republicii Moldova, iar 
Acordurile de înfrăţire vin să apropie şi 
să unească într-un ideal oamenii de pe 
ambele maluri ale Prutului. 

Făcând abstracţie de latura emotivă a 
evenimentului, de lirismul întâlnirilor, 
Acordul de înfrăţire dă start unor 
perspective pragmatice bilaterale 
de conlucrare. Bercenenii au fost 
surprinşi de condiţiile din gradiniţa, 
unde copiii sunt hrăniţi de trei ori pe 
zi, şi din gimnaziul din Izbişte, care a 
reuşit să lichideze abandonul şcolar, de 
ospitalitatea şi căldura gazdelor, păstrarea 
tradiţiilor. La rândul lor, pe lângă 
ajutor  în implementarea proiectelor de 

infrastructură socială, bercenenii pot 
face transfer de cunoştinţe în atragerea 
de fonduri europene, experienţă în 
protejarea victimelor violenţei domestice, 
gestionarea instituţiilor preuniversitare, 
care la Berceni sunt opt, dar sunt 
administrate de un singur director şi un 
vice-director etc. Actul de înfrăţire între 
satul Izbişte şi comuna Berceni, judeţul 
Prahova, e un document, semnarea 
căruia a fost aplaudată public şi vine 
să ne unească, spre deosebire de cel cu 
semnăturile lui Ribbentrop şi Molotov, 
care a generat o tragedie, dezmembrând 
familii, separând neamuri prin sârma 
ghimpată de la Prut. 

Apropo, genericul agendelor dăruite de 
berceneni izbiştenilor este: “Viitorul va 
arăta aşa cum şi-l imaginează copiii. 
Continuăm să visăm împreună”.

UNIȚI PENTRU VIITORUL COPIILORUNIȚI PENTRU VIITORUL COPIILOR
E. Chiriac

Re c e n t , 
l u m e a 

toată a marcat 
Ziua Mondială 
pentru Prevenirea 
Suicidului, într-un 
timp straniu, în 
care o persoană se 
sinucide, la nivel 
mondial, la fi ecare 
40 de secunde... Organizația Mondială a Sănătății 
a arătat că sinuciderea este a doua cauză de deces, 
după accidentele rutiere, în rândul populației tinere, 
cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Aproape de 
trei ori mai mulți bărbați decât femei își pun capăt 
zilelor în fi ecare minut. Printre cauzele care conduc 
la această decizie capitală se numără depresia, 
consumul de droguri, stresul zilnic la locul de 
muncă, traiul foarte greu etc. Directorul general al 
OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a solicitat 
tuturor statelor să își înglobeze în programele 
educaționale și de sănătate strategii efi ciente pentru 
prevenirea suicidului. În România,  cea mai mare 
rată a sinuciderilor din istoria post-decembristă 
a fost înregistrată, conform specialiștilor de la 
Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, 
în anul 2000, când aproape 4.000 de persoane 
și-au încheiat socotelile cu viața în mod deliberat. 
În 2014, s-au sinucis 2.552 de oameni, adică șapte 
în fi ecare zi! În Prahova, în perioada 2008-2018, 
și-au pus capăt zilelor aproape 900 de persoane. 
Dar 2008 a fost vârful acestei statistici negre, 
când 124 de prahoveni și-au pus capăt zilelor. Din 
nefericire, potrivit OMS, România se afl ă în rândul 
statelor lumii care nu au o strategie propriu-zisă 
de prevenire a suicidului; țara dispune, la nivelul 
sistemului de sănătate național, de anumite planuri 
sectoriale referitoare la prevenirea și combaterea 
tentativelor de suicid.

ROMÂNIA NU ARE ROMÂNIA NU ARE 
O STRATEGIE DE O STRATEGIE DE 

PREVENIRE A PREVENIRE A 
SUICIDULUI!SUICIDULUI!

Elena ŞERBAN; www.ziarulPloieştii.ro

FĂRĂ ȘTAMPILE FĂRĂ ȘTAMPILE 
ÎN PRIMĂRIIÎN PRIMĂRII

Camera Deputaților a votat, în calitate de 
for decizional, cu 207 voturi „pentru”, 1 

vot „împotrivă” și 58 de abțineri, proiectul de lege 
privind eliminarea ștampilei din administrația 
publică. Documentul prevede că instituțiile 
statului mai sunt obligate să utilizeze ștampila în 
relația cu cetățenii sau cu alte instituții. Senatorul 
USR Cristian Ghica a salutat decizia: „Marele 
merit al noii legi este că ea creează premisele 
digitalizării și simplifi cării birocrației. Practic, 
nicio primărie și niciun minister nu vor mai putea 
să refuze trimiterea și primirea documentelor 
în format digital, cu semnătură electronică. 
Asta înseamnă că oamenii nu vor mai fi  purtați 
pe drumuri ca să plimbe hârtii între instituții. 
Înseamnă că nu vor mai sta la coadă la ghișeu, 
ci vor putea trimite și primi documente pe email, 
înseamnă că interacțiunea cu administrația va fi  
mai simplă și mai efi cientă. Am eliminat practic 
ultima reminiscență a birocrației de tip medieval 
ce se practică încă în România”.

amera Deputaților a votat în calitate de
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Prof. Dr. Alexandru Bădulescu; www.ziarulPloieştii.ro

PAUL CONSTANTINESCU – TRIPLU LAUREAT AL PAUL CONSTANTINESCU – TRIPLU LAUREAT AL 
CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE GEORGE ENESCU

După cum se știe, 
compozitorul și interpretul 

genial George Enescu – muzician 
complex și unul dintre cei mai 
mari din timpul vieţii sale, legat 
profund de ţara natală, pe care a 
slujit-o exemplar, timp de aproape 
o jumătate de veac, cu armele sale 
specifi ce: pana, arcușul și bagheta, 
s-a remarcat și printre cei mai 
renumiţi maeștri - simbol ai nobilei 
activităţi social-umanitare din 
România, susţinând din veniturile 
sale din concerte și turnee 
artistice realizate în numeroase 
ţări europene dar și în cele două 
Americi. În acest sens, au fost de 
bun augur, sumele importante 
depuse pentru achiziţionarea unei 
mari orgi de concert la Ateneul 
Român (în perioada interbelică), 
pentru ajutorarea orfanilor și 
văduvelor de război din cele două 
confl agraţii mondiale, precum și a 
altor activităţi organizate de către 
Societatea Română de Cruce Roșie 
și de alte organisme constituite cu 
scop social-umanitar și cultural.

Pe parcursul numeroaselor 
sale deplasări în zeci și zeci 
de localităţi din ţară dar și de 
peste hotare, genialul muzician 
român a remarcat lipsa aproape 
totală de pe afi șele spectacolelor 
lirice și concertelor simfonice și 
camerale a opusurilor semnate de 
compozitorii români clasici dar și 
din generaţiile mai tinere.

Pentru a elimina această tristă 
realitate, ilustrul muzician a 
iniţiat, propus și susţinut la nivelul 
forurilor de conducere ale culturii 
și artei românești, benefi ciind aici 
și de sprijinul de care se bucura din 
partea familiei regale – în special 
al Reginei Elisabeta (Carmen  
Sylva), a izbutit în anul 1912 să 
obţină ofi cial acordul Ministerului 
Instrucţiunii, Culturii și Artelor din 
România, pentru înfi inţarea unui 
premiu naţional de compoziţie, 
care să-i poarte numele, menit a 
stimula și promova potenţialul 
de creativitate al compozitorilor 
români cu deosebire din 
rândurile tinerilor absolvenţi ai 
Conservatorului Regal de Muzică 
și Artă Dramatică din București, 

dar și din alte instituţii similare 
din ţară sau de peste hotare, unde 
unii dintre cei mai talentaţi tineri 
artiști români se afl au la studii de 
specialitate.

Astfel, începând cu anul 1913, în 
bugetul Ministerului Instrucţiunii 
Culturii și Artelor a fost înscrisă 
o sumă specială – circa 30.000 
lei, pentru Premiul Naţional de 
Compoziţie George Enescu.

Ulterior, suma respectivă era 
pusă la dispoziţia Casei Școalelor, 
instituţie înfi inţată în timpul 
ministrului Petre Poni, la 8 martie 
1896, suma respectivă era adesea 
suplimentată prin donaţiile 
genialului compozitor și interpret 
George Enescu, astfel încât sumele 
cuvenite premianţilor să fi e mai 
însemnate.

Concursul pentru Premiul 
„Enescu” era deschis celor mai 
talentaţi tineri români pentru 
lucrări cu deosebire din principalele 
genuri muzicale: muzică de 
operă, muzică simfonică și vocal-
simfonică, muzică concertantă, 
muzică de cameră etc.

Lucrările trebuiau depuse până 
la începutul lunii octombrie, 
astfel încât juriul de specialitate 
prezidat întotdeauna de către 
genialul compozitor și interpret 
George Enescu, să aibă timp să 
le studieze, astfel încât ședinţele 
care aveau loc anual numai la 
Casa Școalelor de obicei în lunile 
octombrie, noiembrie și mai rar 
în alte perioade ale anilor, când 
din motive obiective, președintele 
juriului George Enescu nu se afl a în 
ţară din cauza multiplelor concerte 
și turnee în care era solicitat.

Primul an în care a fost 
acordat Premiul de Compoziţie 
George Enescu a fost anul 1913. 
Jurizarea lucrărilor a avut loc 
la Casa Școalelor, în ziua de 10 
octombrie 1913. Juriul prezidat 
de maestrul George Enescu, a 
avut în componenţa sa și o seamă 
de personalităţi muzicale de înalt 
prestigiu ale vremii: Dimitrie 
Dinicu, Alfonso Castaldi, Mihai 
Mărgăritescu, Dumitru G. Kiriac, 
Constantin Dimitrescu, Th eodor 
Fuchs ș.a.

Primii laureaţi din prima ediţie 
au fost următorii compozitori:

Premiul I onorifi c – Ion Nonna 
Oltescu (Narcisse, poem simfonic 
pentru orchestră)

Premiul I – Dimitrie Cuclin 
(Seherezo pentru orchestră)

Premiul II onorifi c – Alfred 
Alessandrescu (Didona, uvertură 
pentru orchestră)

Menţiuni – Ion C. Bohociu 
(Baladă pentru soli, cor și 
orchestră)

Gh. Fotino (Rapsodia română, 
pentru pian și orchestră).

Următoarea ediţie a concursului 
a fost jurizată în ziua de 27 martie 
1915. Printre premianţi s-au afl at: 
Mihail Jora, Premiul I pentru 
lucrarea Suită pentru orchestră 
(Premiul I, onorifi c). George 
Enacovici, Premiul I pentru 
lucrarea Sonată pentru pian în 
la minor nr. 3 și Stan Golestan, 
Premiul I, Rapsodia pentru vioară 
și orchestră.

Premiul II, Lucian Teodosiu 
(Cvartetul de coarde în R. major, 
Menţiuni onorifi ce: George N. 
Ochi Albi )Patriei mele, suită de 
orchestră), Filip Lazăr (Sonata 
în la minor pentru pian), George 
Târmoceanu (Nocturnă pentru 
vioară și pian) și Iuliu Poenaru 
(pentru lucrările sale de pian, de 
voce și pian).

Ediţiile ulterioare au avut loc 
la 8 iunie 1916, 20 iulie 1919, 
8 iunie 1921, 10 iunie 1922, 20 
iunie 1923, 19 octombrie 1924, 
5 noiembrie 1925, 27 noiembrie 
1926, 25 noiembrie 1927, 16 
decembrie 1928, 21 decembrie 
1929, 22 decembrie 1930, 6 
decembrie 1931. La această ediţie 
juriul prezidat de genialul George 
Enescu a acordat și tânărului 
compozitor Paul Constantinescu, 
încă student la Conservatorul 
Regal de Muzică din București, 
Menţiunea II pentru lucrarea Suită 
pentru orchestră și compozitorului 
C.I Constantinescu – Calafat, 
pentru Piese corale.

În anul următor, 6 noiembrie 
1932, juriul prezidat de George 
Enescu, din care au mai făcut parte: 
George Enacovici, Mihail Jora, 
Alfred Alessandrescu, Ion Nonna 
Otescu, Constantin C. Notara și 
dirijorul Ionel Perlea, a decis să nu 
acorde Premiul I, iar Premiul II a 
fost atribuit compozitorului Paul 
Constantinescu, pentru lucrările: 
Preludiu pentru pian, Patru fabule, 
Trio pentru coarde în stil bizantin, 
Psalm 30, Două cântece pe versuri 
de Tudor Arghezi, Cvintet pentru 
fl aut, oboi, clarinet, fagot și vioară. 
Menţiunea I a fost acordată 
compozitorului Dinu Lipatti 
pentru Opusul sonata pentru pian.

Cel de al treilea titlu de 
laureat al Premiului Naţional 
de Compoziţie George Enescu, 
atribuit compozitorului Paul 
Constantinescu, a fost hotărât în 
ședinţa juriului din 27 noiembrie 
1938, pentru lucrarea Nunta în 

Carpaţi – suită de balet, comandată 
compozitorului de către 
academicianul Dimitrie Gusti, 
pentru a fi  cântată la Expoziţia 
Universală de la New York din anul 
1939.

Lucrarea premiată, după cum 
afi rmă acad. Mihail Jora, nu a fost 
însă prezentată la evenimentul 
respectiv, întrucât în acea perioadă 
se declanșase deja cel de-al Doilea 
Război Mondial.

Iată mai jos, în copie xeros 
după procesul verbal al ședinţei 
în care s-a hotărât acordarea 
Premiului I compozitorului Paul 
Constantinescu, pentru Suita de 
balet Nunta în Carpaţi (Nunta în 
Fundul Moldovei)

Premiul de compoziţie George 
Enescu, cu excepţia anilor în care 
a avut loc cele două confl agraţii 
mondiale s-a acordat, pe ansamblu 
unui număr de 78 de compozitori, 
iar numărul total de premii a fost 
de 121, din care 61 Menţiuni I și II. 

În anii 1919, 1920, 1921, 1923, 
1927, 1929, 1930, 1932, 1933, 
și 1937 și 1945, Premiul I nu a 
fost acordat. Ultimul an în care 
s-a acordat acest premiu, s-a 

acordat în anul 1946, ședinţa 
a avut loc în ziua de 26 aprilie. 
Ultimii laureaţi au fost atunci 
compozitorii: Alfred Mendelshon, 
Premiul I, Suita comemorativă 
și Gheorghe Dumitrescu pentru 
lucrarea Simfonia. Premiul II, 
compozitoarei Hilda Jerea, pentru 
lucrarea Concert pentru vioară 
și orchestră, Premiul III, Ludovic 
Feldmann, pentru lucrarea Suită 
pentru trei sufl ători și Laurenţiu 
Profeta pentru Suita Ceata 
veselă. Menţiunea I, Valentin 
Gheorghiu, Cvartet, Sonată pentru 
pian și Tudor Ciortea, Sonata 
pentru vioară. Menţiunea II, R. 
Goldenthal, Două suite pentru 
pian și Anatol Vieru, Suită în stil 
vechi.

După plecarea din ţară a 
compozitorului George Enescu, 
în toamna anului 1946, Premiul 
de compoziţie George Enescu a 
fost preluat de Academia Română, 
care se acordă anual unuia dintre 
iluștri compozitori români propuși 
de către conducerea Uniunii 
Compozitorilor și Muzicologilor 
din România.

P

upă cum se știe

SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI!SĂ RESPECTĂM CUVINTELE CREDINȚEI! PUBLICITATE • PUBLICITATE
Trecerea la drepți. Cine știe aceasta! Doar înainte 
văzătorii. Pentru omul de care vă exprimați așa, mai bine 
e să se roage pentru acela. Mai știu și neînainte văzătorii 
dacă Dumnezeu le descoperă.
Tatuaje. Pentru orice situație tatuajele înseamnă păcat 
și mai ales pentru situații de desfrânare în trup, adică 
să fi e mai plăcut femeii sau bărbatului. „Nici semne 
cu împunsături să nu faceți pe voi. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru” (Leveticul 19 : 28). „Și nimeni nu 
putea să învețe cântarea decât numai cei o sută patruzeci 
și patru de mii. Aceștia sunt care nu s-au întinat cu femei” 
(Apocalipsa 14 : 3, 4).
Târguri la: Învierea Domnului, Nașterea Domnului 
etc.
Praznicele mici dar mai ales cele mari să fi e prăznuite 

mai mult cu mintea decât cu burta și paharul căci e faptă 
de mântuire. Acestea tot pe dos se fac, adică la praznicele 
mari se mănâncă și se bea mult să fi e tot mai rău. „Și 
va fi  casa Mea casă de rugăciune” (Luca 19 : 46). „Omul 
trăiește și cu tot cuvântul ce iese din gura Domnului” 
(Deuteronomul 8 : 3).
Un fel de Dumnezeu. Astfel de exprimări nu îs necesare 
și e și păcat. „Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem” 
(Fapte 17 : 28). „Dumnezeu nu este ispitit de rele și El 
însuși nu ispitește pe nimeni” (Iacov 1 : 13).
Virtutea. E doar la sfi nți și la oamenii cu planuri cerești. 
Nici acest cuvânt n-a scăpat de defăimare mare, adică 
se împreună în același timp virtutea cu răutatea. Mare 
păcat că se face exprimarea așa. În virtutea funcției 
(mare păcat) a făcut avere. „L-a îmbrăcat cu săvârșire de 

laudă și l-a întărit cu armele virtuții” (Isus Sirah 45 : 10). 
„Pavel arată virtuțile și ostenelile sale” (II Corinteni, Cap. 
11). A nu fura, urî, a nu se mândri, a se ruga etc. Acestea 
îs virtuți.
Viața. Prea mult se scrie și se vorbește așa, iar de viața 
veșnică nimic. Toți oamenii îs în timpul examenului 
ceresc pe această lume trecătoare ajutătoare deșartă. 
„În toate zilele vieții tale celei deșarte” (Eclesiastul 9 : 9). 
„Am înțeles că toate cele ale lumii sunt deșarte” (V. Sf. 
2.256.93). „Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această 
viață este în Fiul Său” (I Ioan 5 : 11). „Mulți ani am 
petrecut în viața aceasta deșartă” (V. Sf. 2.141.99). „Acela 
toate deșertăciunile pământești le trece cu vederea” (V. Sf. 
3.338.95). „Toate lucrurile cele iubite ale acestei lumi ele le 
aveau ca pe niște lucruri deșarte” (V. Sf. 7.375.03). Cuvinte 

potrivite îs: viețuire, trai, examen ceresc etc.
zei, zeițe etc. Pentru cât rău au făcut acești zei 
(închipuirile oamenilor), e bine nici să se mai audă de 
ei. La peste cincizeci milioane oameni li s-a despărțit 
sufl etul de trup doar că ziceau că Iisus este Fiul lui 
Dumnezeu. „Despre care se povestea că zeița artemida 
petrecea acolo cu o mulțime de diavoli” (V. Sf. 4.248.01). 
„Dar ei cinsteau pe Domnul și slujeau și zeilor lor 
după obiceiul popoarelor din mijlocul cărora fuseseră 
aduși” (IV regi 17 : 33). Măcar să respectăm cuvintele 
de credință că patimi avem cu grămezile. Am scris nu 
pentru indicații, Dumnezeu e martor, ci pentru a nu 
avea păcat la cuvintele de mai sus și pentru ajutorul 
tuturor la mântuire. Doamne Miluiește.

Ioan B; Tg. Jiu

Comunicare științifi că prezentată la simpozionul internațional de 
muzicologie George Enescu, 18 septembrie 2019
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INEDIT

Codul Bushido este ceea 
ce azi am numi „modul 

de viaţă al samurailor”, adică 
acea clasă militară nobilă din 
epoca medievală, de la începutul 

modernităţii Japoniei. Drepturile 
samurailor au fost abolite odată cu 
modernizarea, în stil occidental, 
a Japoniei, dar ele nu au dispărut 
din memoria colectivă a niponilor. 
Ultimul confl ict militar în care 
samuraii au fost implicaţi s-a 
petrecut în 1877 și este cunoscut 
drept Bătălia de la Shiroyana.

Stilul de viaţă al samurailor 
japonezi, Bushido, a devenit 
subiect de cărţi și fi lme. Una dintre 
aceste cărţi a fost scrisă de Inazo 
Nitobe și se intitulează „Bushido: 
Sufl etul Japoniei”. Volumul a fost 
lansat în 1899, în Statele Unite 
ale Americii, și a avut un succes 
imens. Spre exemplu, președintele 
SUA, Teddy Roosevelt, a fost unul 
dintre marii fani ai volumului, 
cumpărând nu mai puţin de 60 
de exemplare, pentru a le împărţi 
familiei și prietenilor. Chiar și 
azi, pe celebrul site amazon.com, 
volumul este printre bestseller-uri!

În carte, autorul descrie și 
adună la un loc cele opt principii 
ale codului Bushido, stilul de viaţă 
al samurailor. Iată-le:

1 CORECTITUDINEA
Codul Bushido afi rmă că 

Dreptatea este cea mai puternică 
virtute a samuraiului. Unul dintre 
samuraii cei mai cunoscuţi o 
descrie astfel: „Corectitudinea 
este puterea unui individ de a se 
decide asupra unui mod de acţiune 
în concordanţă cu raţiunea, fără 
renunţări; a muri când este timpul 
să mori, să lovești atunci când 
e timpul să lovești”. Un altul o 
descrie așa: „Dreptatea este osul 
care dă fermitate și statură. Fără 
oase, capul nu poate rămâne în 
vârful coloanei și nici mâinile nu 
s-ar mișca. Deci fără corectitudine, 
nici talentul și nici învăţătura 
nu pot transforma fi rea umană 
într-una a samuraiului”.

2 CURAJUL
Codul Bushido distinge 

între vitejie și curaj: „Curajul este 

demn de a fi  numit între virtuţi 
numai dacă este exercitat în 
numele Dreptăţii”. În scrierile 
sale, Confucius spunea: „A 
percepe ceea ce este drept și a nu o 

face dezvăluie o lipsă de curaj. Mai 
pe scurt: Curajul înseamnă a face 
ceea ce este drept”.

3 BINEFACEREA SAU 
MILOSTENIA

Un om învestit cu puterea 
de a comanda și de a ucide 
este de așteptat să demonstreze 
aceeași putere extraordinară în 
binefacere și milă: „Dragostea, 
mărinimia, afecţiunea pentru alţii, 
compătimirea și mila sunt trăsături 
ale Binefacerii, cel mai înalt atribut 
al sufl etului uman. Atât Confucius, 
cât și Mencius au spus des că cea 
mai importantă atribuţiune a unui 
conducător este mila”.

4 POLITEŢEA
A discerne între servilism 

și politeţe poate fi  difi cil pentru un 
vizitator oarecare al Japoniei, dar 
pentru un bărbat adevărat, politeţea 
are rădăcinile în bunăvoinţă: 
„Politeţea și bunele maniere au fost 
observate ca fi ind trăsături japoneze. 
Dar politeţea ar trebui să fi e expresia 
unei griji binevoitoare pentru 
sentimentele altora. Este o virtute 
sărăcăcioasă dacă e motivată doar de 
teama de a nu ofensa gusturile altora. 
Cea mai înaltă formă a Politeţii se 
apropie de dragoste”.

5 ONESTITATEA ȘI 
SINCERITATEA

Conform lui Nitobe, adevăraţii 
samurai au dispreţuit banii, 
crezând că „oamenii trebuie să 
le poarte pică banilor, pentru că 
bogăţia încurcă înţelepciunea”. De 
aceea, copiii samurailor de rang 
înalt erau crescuţi să creadă că a 
vorbi despre bani este de prost 
gust și că ignoranţa în privinţa 
diferitelor valori ale monedelor 
arată bună creștere. „Bushido 
încuraja cumpătarea, dar nu din 
motive economice, cât pentru a 
avea curajul abstinenţei. Luxul era 
considerat o ameninţare la adresa 
bărbăţiei și umanităţii și simplitatea 
cea mai severă era cerută clasei 
luptătorilor… mașina de numărat 
și abacul erau urâte”.

6 ONOAREA
Deși Codul Bushido se 

ocupa în principal cu profesia de 
a fi  soldat, este la fel de adevărat 
că se referea și la comportamentul 
non-marţial (combativ). Simţul 
onoarei, o conștiinţă vie a 
demnităţii și valorii personale îi 
caracteriza pe samurai. „Teama de 
rușine atârna ca o sabie deasupra 
capului fi ecărui samurai. A fi  
ofensat la cea mai mică provocare 
era un fapt ridiculizat. Așa cum 
spunea vorba populară: Adevărata 
răbdare înseamnă să suporţi ceea ce 
este de nesuportat”.

7 LOIALITATEA
Realităţile economice 

au dat o lovitură loialităţii 
organizaţionale în întreaga lume. 
(Autorul remarca aceasta la anul 
1900! – n.r.). Chiar și așa, bărbaţii 
adevăraţi rămân loiali către cei 
cărora le sunt datori: „Loialitatea 
faţă de un superior era cea mai 
distinctivă virtute a erei samurailor. 
Fidelitatea personală există în 
tot felul de oameni: o bandă de 
hoţi de buzunare jură fi delitate 
liderului ei. Dar numai în Codul 
Onoarei Cavalerești, loialitatea are 
o importanţă capitală”.

8 CARACTER ȘI 
AUTOCONTROL

Bushido învaţă că oamenii ar 
trebui să se poarte în concordanţă 
cu un standard moral absolut, 
unul care transcede chiar logica. 
Ce este bine este bine și ce este rău 
este rău. Diferenţele dintre bine și 
rău sunt date, nu subiecte supuse 
dezbaterii sau justifi cărilor de tot 
felul. Finalmente, este obligaţia 
oricărui bărbat să-și înveţe copiii 
standarde morale, prin însuși 
comportamentul său: „Primul 
obiectiv al unui samurai este acela 
de a-și întări caracterul. Facultăţile 
prudenţei, inteligenţei și dialecticii 
erau mai puţin importante. 
Superioritatea intelectuală era 
preţuită, dar samuraiul era, în 
esenţă, un om al acţiunii”, scria 
autorul.

Codul samurailor
CODUL BUSHIDOCODUL BUSHIDO

ONOAREA

În analiza privind opoziţia 
oamenilor de cultură faţă 

de regimul Ceaușescu, publicată 
în serial în revista Vitralii – 
Lumini și umbre începând cu nr. 
23/2015, am afi rmat că acţiunile 
externe au avut un rol important 
în infl uenţarea și susţinerea 
poziţiilor și activităţilor critice, 
contestatare și/sau de protest ale 
creatorilor de literatură și artă, ca 
și ale altor categorii de persoane 
din România, faţă de regimul 
Ceaușescu. O contribuţie aparte 
în acest sens au avut serviciile 
de spionaj, care au fost angrenate 
în lupta pentru subminarea și 
înlăturarea regimului Ceaușescu, 
în contextul schimbărilor produse 
la sfârșitul anilor 1980 în ţările 
comuniste din centrul și estul 
Europei. Serviciile de informaţii 
implicate, atât din est cât și din 
vest, au folosit tot arsenalul 
de posibilităţi, inclusiv ofi ţerii 
cărora acoperirea diplomatică 
le oferea multiple posibilităţi de 
contact în rândul autohtonilor, 
precum și o protecţie specială. În 
ultima fază a Războiului Rece, 
principalele ţări occidentale 
au implicat întregul personal 
diplomatic în acţiuni de obţinere 
a unor date și informaţii utile 
alimentării operaţiunilor 
împotriva regimului Ceaușescu, 
iar ambasadorii acestora la 
București se întâlneau periodic 
pentru schimb de informaţii și 
coordonarea acţiunilor vizând 
infl uenţarea și sprijinirea 
persoanelor cu atitudine 
contestatară și/sau protestatară 
deschisă.

Ambasadorul Olandei 
Coen Stork a fost – prin prisma 
informaţiilor Contraspionajului 
român - unul dintre cei mai 
activi șefi  de reprezentanţă 
diplomatică străină la București 
implicaţi în acţiunile împotriva 
regimului Ceaușescu.

Realizarea acestui studiu de 
caz este facilitată de apariţia, în 
2013, la Editura Humanitas, a 
cărţii Dosarul de securitate al 
unui ambasador: Coen Stork, 
selecţie de documente din arhiva 
CNSAS, prezentare și note de 
Cătălin Strat, prefaţat de istoricul 
Dennis Deletant, care permite 
o analiză completă a atitudinii 
și activităţilor ambasadorului 
olandez neconforme cu statutul 
său diplomatic.

Coen Stork (nume complet 
Coenraad Frederik Stork) a 
fost acreditat ca ambasador la 
București al Regatului Unit al 
Ţărilor de Jos în februarie 1988, 
la vârsta de 60 de ani. Intrase în 
serviciul diplomatic olandez la 32 
de ani, îndeplinind diferite funcţii 
la reprezentanţele diplomatice din 
Bagdad, Pretoria, Paris, Madrid, 
Buenos Aires și Londra. În 1982 a 
fost numit ambasador la Havana, 
unde „și-a demonstrat permanent 
solidaritatea cu disidenţa faţă 
de regimul Castro…, ceea ce îl 
va pregăti pentru experienţa din 
România”.

Era căsătorit cu Ellen Victoria 
Stork, fotoreporter la un ziar 
englez cu care avea 3 copii, doi 

locuind cu soţia la Londra și unul 
cu el la București.

La puţin timp după preluarea 
postului de ambasador 
în România, Direcţia de 
Contraspionaj a primit semnalări 
privind preocupările lui Coen 
Stork de ordin informativ 
și de stimulare a atitudinii 
contestatare faţă de regim a unor 
cetăţeni români. Ca urmare, a 
trecut la monitorizarea atentă a 
atitudinii și activităţilor acestuia, 
stabilindu-se următoarele:

1. Ambasadorul Coen Stork 
a manifestat un interes deosebit 
pentru crearea de relaţii 
neofi ciale în rândul cetăţenilor 
români, îndeosebi din domeniul 
artei și culturii. Cu prilejul 
acţiunilor protocolare de la 
unele reprezentanţe diplomatice 
străine a intrat în contact cu 
mai mulţi oameni de cultură, 
preferându-i pe cei cu atitudini 
critice la adresa regimului și 
cu potenţial contestatar: poetul 
Mircea Dinescu, soţia sa Maria 
– traducător și socrii săi Elena 
Loghinovschi și Adalbert Kovacs 
– profesori, criticul de artă Andrei 
Pleșu și soţia sa Catrinel – fi lolog, 
fotograful Mihai Oroveanu și soţia 
sa Anca – scenograf, scriitorul 
și criticul de artă Dan Hăulică, 
poetul Dan Deșliu, pictorul Sorin 
Dumitrescu, arhitecţii Ascanio 
Damian și Mariana Celac, 
scriitorul Mihnea Gheorghiu.

Pe mulţi dintre aceștia, îi 
invita la reședinţa personală și 
îi vizita la domicilii, ocazii cu 
care îi exploata informativ și le 
încuraja atitudinile, manifestările 
și acţiunile contestatare.

Temele predilecte de discuţie 
cu persoane din această 
categorie priveau situaţia unor 
opozanţi asupra cărora fuseseră 
întreprinse măsuri restrictive și/
sau sancţionatorii, implicaţiile 
sistematizării rurale, regimul 
minorităţilor naţionale din 
România, în special al celei 
maghiare, difuzările de înscrisuri 
cu caracter ostil, aspecte care erau 
abordate în propaganda împotriva 
regimului de la București din 
mass-media olandeze.

De la unii dintre oamenii 
de cultură afl aţi în contact sau 
prin intermediari, Coen Stork a 
primit , spre informare sau pentru 
valorifi care externă, înscrisuri cu 
caracter contestatar și de protest. 

Va continua

Studiu de caz

Gl.bg(r) Vasile  Mălureanu

UN ALTFEL DE „OLANDEZ UN ALTFEL DE „OLANDEZ 
ZBURĂTOR” (I)ZBURĂTOR” (I)
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În cadrul vizitei întreprinse pe 5 septembrie la Chișinău, Președintele PPE, Joseph Daul, 
preciza că alianța ACUM-PSRM este foarte bine văzută la Bruxelles, dar și că în 100 de 

zile nu poți să reformezi o țară care de-a lungul timpului a fost în mâinile oligarhilor. „În 100 
de zile cu noua administrație nu pot fi  rezolvate toate problemele, dar lucrurile merg într-o 
direcție foarte bună, pentru că fondurile europene care au fost suspendate până în prezent vor 
ajunge în Republica Moldova”, puncta ofi cialul european pentru presă, precizând că peste trei 
zile, adică pe 8 septembrie, ar fi  să contabilizăm acest termen de primă referință. 

UN NOU ITINERAR AL LUI DODON – DIN 
KREMLIN ÎN PARLAMENT 

Chiar dacă ofi cial Guvernul Maia Sandu a fost investit 
într-adevăr pe 8 iunie curent, pe interior, reprezentanții 
actualei guvernări contabilizează termenul de 100 de 
zile începând cu data de 15 iunie, când practic au avut 
posibilitatea să intre în clădirea executivului, după ce în ajun 
PDM a decis retragerea de la guvernare, iar guvernul Filip 
și-a anunțat demisia in corpore. Pe data 8 sau 15, mai puțin 
contează, important este ce poate raporta actualul guvern la 
trecerea acestui Rubicon. Poate că era fi resc deci ca în plenul 
Parlamentului convocat pentru 16 septembrie să fi  fi gurat pe 
agendă și un raport al premierului Maia Sandu. Însă Biroul 
permanent al legislativului a considerat mai important 
votarea modifi cărilor la Legea Procuraturii, avizată în ajun de 
executiv, amânând raportul premierului pentru săptămâna 
următoare. Dar și așa, ședința plenară s-a lăsat cu surprize 
dintre cele mai neașteptate. 

Chiar în debutul ei, cu un raport-discurs a venit 
președintele Igor Dodon, ale cărui vizite în legislativ 
concurează în ultimul timp cu cele efectuate la Kremlin. În 
„adresarea sa către deputați, miniștri și cetățeni”, șeful statului 
și al socialiștilor a prins a mustra activitatea Guvernului, 
afi șându-se nemulțumit de activitatea mai multor ministere 
și dând de înțeles că unii miniștri riscă să-și piardă fotoliile. 
Nemulțumirea viza lipsa unor politici coerente pe domeniile 
social și economic, amânarea sau stoparea unor proiecte 
ce aduceau benefi cii oamenilor și puteau fi  readaptate și 
efi cientizate. „Îmbunătățirea nivelului de trai este așteptarea 
cea mai mare și cea mai importantă a cetățenilor de la actualul 
Guvern, … tot ceea ce ține de creșterea salariilor și a pensiilor, 
siguranța că ele vor fi  plătite la timp, o serie de măsuri ce țin 
de tarife, de micșorarea lor acolo unde este posibil, fi e prin 
eliminarea schemelor frauduloase ce stau în spatele lor, fi e 
prin optimizări sau alte metode care pot genera scăderea 
tarifelor și o calculare mai corectă a acestora”, a mai punctat 
șeful statului. Paradoxal, dar tocmai pensiile și salariile în 
aceste 100 de zile nu au prezentat nici o problemă, iar de 
tarife, inclusiv la gaze, a fost preocupat de ceva ani însuși 
Dodon în nenumăratele sale vizite la Moscova. Pe „unde 
și cum ies gazele lui Dodon” a fost subiectul criticelor mai 
multor experți, inclusiv a vecinilor din Ucraina, care propun 
Chișinăului gaze la prețuri mai mici decât „Gazprom”-ul 
rusesc.  

Șeful statului s-a referit și la lupta cu „mica corupție” 
care ar fi  în mare parte în sarcina Guvernului. Dânsul a 
avut în vedere „banii pretinși ilegal de la cetățeni de medici, 
de polițiști, de vameși și pedagogi”, dar a trecut sub tăcere 
schemele de fi nanțare prin corupție a partidelor, bunăoară, 
unde PSRM pare a fi  chiar lider. Și dacă în ultima electorală 
anume Dodon considera proiectul „Drumuri bune” un 
subiect populist al fostei guvernări, acum noul Guvern se face 
vinovat că nu vine „cu un plan mai efi cient și să facă drumuri 
cu adevărat bune”. 

DISCURSUL LUI DODON, ÎNTRE PROTESTE, 
NEDUMERIRI ȘI GROTESC 

Discursul lui Igor Dodon a trezit mai multe nedumeriri, 
ironii, ba a și generat proteste. Trei deputați din blocul 
ACUM, Iurie Reniță, Octavian Țâcu și Lilian Carp, au părăsit 
ședința chiar în debutul discursului, considerându-l o acțiune 
cu iz electoral și nedorind să dea „legitimitate interferențelor 
lui Dodon în Parlament”. De fapt mai mulți „ACUM”-iști 
sunt nemulțumiți de implicările directe, contrar prevederilor 
Constituției, în toate domeniile de activitate ale Parlamentului 
și Guvernului. A făcut-o din primele zile și continuă să o facă 
și după 100 de zile, ignorând intenționat o realitate politică 
și legală. „Acesta nici până azi nu vrea să accepte că suntem 
o republică parlamentară și nu prezidențială”, a mai precizat 
pentru presă Iurie Reniță, ex-ambasador și președinte 
al Comisiei parlamentare Politică Externă și Integrare 
Europeană. Și deputatul PAS, Oazu Nantoi, a recunoscut că 
a urmărit cu umor discursul șefului statului, care și-a criticat 
propria guvernare. „PSRM există sau nu? Din ce am auzit, 
rezultă că Dodon a decis crearea coaliției, nu PSRM”. Și nu a 
ezitat să ia peste picior „experiența sa de ministru al economiei 
în guvernul comunist”, amintindu-i de dilema: ce a fost întâi 
– oul sau găină? „Dacă vrem să rezolvăm probleme sociale, 
trebuie să relansăm economia națională care, la moment, nu 
există, iar asta durează”.

Premierul Maia Sandu s-a arătat și 
dânsa nedumerită de acest discurs-
raport al șefului statului în legislativ. 
În cadrul întrevederii cu Christian 
Danielsson, directorul general pentru 
Politica Europeană de Vecinătate și 
Negocierile de Extindere al Comisiei 
Europene, la remarca acestuia despre 
nemulțumirile lui Dodon, premierul a 
recunoscut că nu a avut timp să asculte 
raportul, dar a precizat: „Eu credeam 
că dânsul a mers să vorbească despre 
raportul de activitate pentru cei trei 
ani de zile de când este președinte.” 

CE A REUȘIT ACTUALUL 
GUVERN ȘI CE NU ÎN 100 DE ZILE?

Cei din arcul guvernării consideră că au „mișcat carul 
din loc” și a început schimbarea. Și că cea mai mare realizare 
a cabinetului Sandu în 100 de zile este faptul că a dat jos 
guvernarea „Plahotniuc”. Cel puțin cu asta se laudă deputații 
din Blocul ACUM și cei din PSRM. „Nu am văzut niciun 
rezultat plauzibil. Dezoligarhizarea este o resubordonare a 
instituțiilor statului. Curtea Constituțională, CNA-ul, toate 
instituțiile au nimerit sub infl uența politică a partidelor 
de la guvernare”, consideră democratul Alexandru Jizdan 
din opoziție. De aceeași părere este și colegul său Vladimir 
Cebotari, care crede că Maia Sandu va avea un „raport de 
o pagină”, cuprinzând doar câteva cuvinte: „Nu am reușit 
nimic”. Ce crede însă cabinetul de miniștri însuși?

„Se spune că un premier are 100 de zile spre a dovedi că e 
bun sau nu, el sau echipa sa. Dacă e o echipă foarte puternică, 
dacă sunt oameni care știu deja sistemul, în 100 de zile poți 
veni cu dovada că da, ne-am apucat de lucru și știm unde 
mergem”. Sunt afi rmațiile Maiei Sandu din 2015, când era 
ministru al educației. În ziua învestirii Guvernului,  deja 
premierul Maia Sandu trasa trei priorități ale cabinetului 
său: eliberarea statului de sub captivitate prin implementarea 
pachetului anti-oligarhic, curățarea instituțiilor statului de 
corupți; scoaterea republicii din izolarea internațională și 
relansarea dezvoltării economice; crearea condițiilor pentru 
asigurarea bunăstării și creșterea calității vieții. Acum, că se 
împlinesc 100 de zile de la  învestirea Guvernului ACUM-
PSRM, pune pe un taler de cântar promisiunile pentru prima 
perioadă de activitate, iar pe celălalt cele îndeplinite, cele 
afl ate în desfășurare sau care trenează. 

Primele două priorități par să fi e mai realizate. Guvernul 
a obținut eliberarea din funcție a șefi lor mai multor instituții 
din subordine prin demiteri (Inspectoratul General de Poliție, 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția 
Proprietății Publice, Compania Națională de Asigurări în 
Medicină, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția 
Medicamentului), dar și prin demisii (Serviciul Vamal, 
Poliția de Frontieră, Poșta Moldovei), iar modifi cările în 
legislație au permis demiterea secretarilor de stat ce ar fi  făcut 
campanie pentru PDM; a promovat proiectul de lege ce a 
interzis comercializarea produselor petroliere în regim duty-
free, este în desfășurare anchetarea schemelor de corupție în 
instituțiile subordonate Guvernului (monopolul exportului 
de nuci, schemele de la Metalferos, Moldtelecom, Poșta 
Moldovei). Demisiile de la SIS, DNA, CEC, CSJ, Procuratura 
Generală este atribuită legislativului, deși premierul nu o dată 
s-a pronunțat tranșant în această privință. A fost o curățire sau 
o vendetă? se întreabă și azi opoziția, dar și unii moderatori 
de opinie. Cine are dreptate, am putea afl a, posibil, în 
următoarele 100 de zile sau mai degrabă, după alegerile locale 
din 20 noiembrie. Pe ultima „sută a zilei” – modifi carea Legii 
Procuraturii. Nu s-a reușit, în pofi da presiunilor premierului, 
schimbarea șefi lor la Consiliul Audiovizualului, Institutul 
Național de Justiție și Autoritatea Națională de Integritate, 
reforma justiției avansează prea greoi. Din planul de Acțiuni 
pentru 2019-2020 lipsesc câteva inițiative asumate în primele 
100 de zile – mecanismul excluderii din sistem a procurorilor 
și judecătorilor corupți și neprofesioniști, crearea DNA și a 
Curții specializate anti-corupție.

Cât privește scoaterea republicii din izolarea 
internațională, una dintre reușitele considerate de importanță 
este deblocarea primei tranșe a asistenței macrofi nanciare 
din partea UE, dar și câteva acțiuni ale ministrului Nicu 
Popescu, ale premierului la București, Bruxelles, Lituania, 

care au confi rmat clar cursul spre integrarea europeană. Mai 
greu e cu crearea condițiilor pentru asigurarea bunăstării și 
creșterea calității vieții – majorarea salariilor medicilor care 
fac ture de noapte este doar o picătură de apă în nisipul unui 
pustiu saharian. Atât. Declarația Comisiei  Europene din 
12 septembrie curent – „În urma schimbării Guvernului în 
luna iunie 2019, R. Moldova a înregistrat progrese solide în 
punerea în aplicare a reformelor esențiale menite să oprească 
deteriorarea standardelor democratice și a statului de drept” 
– credem că e mai degrabă un avans de încurajare decât o 
constatare de fapt. 

La tragerea cortinei ședinței plenare a legislativului și în 
a 101 zi de guvernare, Blocul ACUM și PSRM au semnat un 
nou Acord de colaborare. Alianța temporară ACUM-PSRM 
a murit. Trăiască noua alianță! – ironizează moderatorii de 
opinie. 

„EU CRED ÎN PARCURSUL EUROPEAN ȘI 
REVENIREA LA PATRIA-MAMĂ”

Concluzia generală a acestor 100 de sută de zile de 
guvernare ACUM-PSRM este că, deocamdată, e devreme să 
tragem niște concluzii. Suntem cobaii unui experiment care 
întrunește „consensul” unor jucători internaționali importanți 
care urmăresc scopuri diferite? Trăim într-o fabulă modernă, 
în care racul, broasca și o știucă s-au apucat să ducă sacul 
Republica Moldova din punctul A în punctul B, deși unul 
dintre ei, cel mai puternic, consideră că sacul îi aparține și 
nu trebuie să ajungă nicăieri? Întrebări fără răspunsuri clare. 
Ce este evident, e faptul că viteza dezoligarhizării e mică și 
de fapt s-a transformat într-o repolitizare a instituțiilor. 
Din toată această dezoligarhizare câștigă socialistul Dodon, 
consideră editorialistul Nicolae Negru. „Per total, aș pune o 
notă de cinci. Bună pentru URSS, dar proastă pentru UE”. 

De cu totul altă părere este economistul și ex-deputatul 
Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, noua putere de la Chișinău a 
înregistrat câteva realizări importante în domeniul economic. 
În primul rând este vorba de reluarea asistenței externe, care 
în 2018 a înregistrat cel mai mic volum din istoria Republicii 
Moldova raportat la PIB – 0,2%. Expertul s-a referit și la 
modifi cările fi scale, criticate de opoziție și reprezentanții 
mediului de afaceri, dar, care, în opinia sa, erau necesare 
pentru a relua discuțiile cu Fondul Monetar Internațional. 
Totuși, consideră Veaceslav Ioniță, noua guvernare nu a lucrat 
la capacitate maximă. „Mi-aș fi  dorit anumite investigații pe 
piața petrolieră, spre exemplu, lucru care nu s-a făcut. Cred că 
sunt multe lucruri care ar fi  putut fi  făcute și trebuiau grăbite, 
dar, după mine, n-au lucrat la performanța maximă. Aș pune 
o notă de șapte, dar cu rezerve mari”. 

Dar ce așteaptă cetățeanul simplu și cum apreciază el 
„schimbarea” în aceste 100 de zile? Lipsa de locuri de muncă 
bine plătite, a condițiilor pentru a-și câștiga o existență 
decentă, Moldova să fi e o țară prosperă. În primul rând, 
cetățeanul să trăiască bine, să fi e mulțumit și de putere. Or, 
orice reformă de anvergură este una amplă, lucru pe care 
cetățeanul simplu, evident, nu-l înțelege. Mai ales când 
politicul  promite uneori soluții care par realizabile peste 
noapte. Și astfel se nasc așteptările exagerate. Altminteri, 
deprins să acționeze în umbrele economiei tenebre, cetățeanul 
simplu, dar mai ales cel departe de politică, nu prea se zbate 
pentru democrație, rămânând pasiv în alegeri sau lăsându-se 
cumpărat de lepădături politice. 

Iar printre cei care cugetă liber, mi-a fost dat să aud, aș 
zice în a suta zi, o concluzie simplă, țărănească: „Eu cred 
în parcursul european și poate eu nu voi mai fi , dar totuși 
Moldova va reveni la sânul Patriei-mamă.”

DE LA BINOM LA TRINOM SAU O SUTĂ DE LA BINOM LA TRINOM SAU O SUTĂ 
DE ZILE FĂRĂ VLAD PLAHOTNIUCDE ZILE FĂRĂ VLAD PLAHOTNIUC
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- Naţionalismul, populismul și antisemitismul iau avânt 
în multe ţări europene. Cum apreciaţi situaţia evreilor în 
Europa?

- Situaţia e tot mai difi cilă pentru comunitatea evreiască 
din Europa, din mai multe motive. Pe de-o parte, avem 
extrema dreaptă, care mărșăluiește din nou în cămăși brune 
și uniforme de tip SS, în Germania, Austria și Ungaria. Pe 
de altă parte, există legi noi, care limitează viaţa religioasă 
a evreilor, cum ar fi  cele împotriva circumciziei și a tăierii 
animalelor conform ritualurilor religioase. În general, 
vedem mai puţină răbdare și bunăvoinţă din partea Europei 
când e vorba de protecţia libertăţii religioase și a securităţii 
comunităţii evreiești. 

- Unde aţi observat astfel de schimbări ale legislaţiei? 
- Nu e o întâmplare că adunarea noastră generală (a 

Conferinţei Rabinilor Europeni) are loc la Antwerpen. În 
Belgia, în centrul Europei, cu cele două regiuni ale sale 
– Valonia și Flandra – a fost interzisă tăierea animalelor 
potrivit perceptelor tradiţiei iudaice. Politicienii ne-au 
spus că regula nu ne vizează pe noi ca evrei, ci e îndreptată 
împotriva unei practici a comunităţii musulmane. Dar și 
noi, evreii, avem de suferit de pe urma acestei legi.

- În ce relaţii sunteţi cu comunitatea musulmană? 
- Sub egida centrului KAIICID de la Viena (o iniţiativă 

saudită), alături de guvernul austriac și spaniol, am început 

cu trei ani în  urmă dialogul cu liderii spirituali musulmani; 
e vorba de Muslim Jewish Leadership Council (MJLC). 
Colaborăm cu mai mulţi imami din Europa, pentru a lupta 
împotriva ameninţărilor la adresa libertăţii religioase. 
Căutăm acest dialog și la nivel naţional. Nu-i ușor, dar 
credem că e foarte important, deoarece pericolul pentru 
comunitatea evreiască nu vine doar din partea extremei 
drepte, ci și din partea musulmanilor radicali. Din acest 
motiv, liderii spirituali musulmani sunt foarte importanţi 
pentru acest dialog.

- Vă temeţi că evreii vor fi  nevoiţi, pe viitor, să părăsească 
Europa pentru a-și trăi tradiţia în viaţa de zi cu zi? Va deveni 
Europa un loc din care e alungată, de facto, viaţa evreiască?

- Acest lucru se întâmplă deja. În ultimii 15-20 de 
ani, numărul evreilor care trăiesc în Europa a scăzut 
considerabil, de la două milioane, la 1,6 milioane. Evoluţia 
aceasta ar putea să continue.

- În ultimele luni au avut loc atacuri teroriste în mai 
multe lăcașe de cult iudaice, musulmane și creștine. Cum vă 
explicaţi această evoluţie? 

- Se pare că e un trend în rândurile teroriștilor să atace 
lăcașuri de cult. Cine vrea să atace o minoritate religioasă, 
alege ca ţintă un lăcaș de cult, pentru că acolo sunt de găsit 
cei mai mulţi membri ai acestei comunităţi. Așa a fost la 
Pittsburgh în SUA, dar și în Christchurch/Noua Zeelandă, 

în Sri Lanka și în alte locuri din lume.
Din acest motiv, lăcașele din cult sunt în pericol. 

Apelăm la toate guvernele și la toţi responsabilii politici 
să îmbunătăţească securitatea lăcașelor de cult și să apere 
comunităţile religioase.

- În Germania și Europa s-a ajuns la Holocaust din cauza 
Germaniei naziste. Au trecut aproape 75 de ani de atunci. 
Consideraţi că ascensiunea extremismului de dreapta se 
explică și prin faptul că istoria se uită?

- Așa este. Problema e că ultimii supravieţuitori ai 
Holocaustului și ultimii făptași sunt pe cale să părăsească 
această lume. Astfel Holocaustul și cel de-al Doilea Război 
Mondial dispar treptat din memoria colectivă. Europa e 
pe cale să uite cât de groaznice au fost cele două războaie 
mondiale, câte milioane de europeni și-au pierdut viaţa. 
Astăzi, europenii se gândesc doar la prezent, uitând de viitor 
și de trecut.

„Ceea ce vedeţi este cum capitalismul 
global face curăţenie după ce a 

câştigat Războiul Rece. Da, spun capitalism, 
nu Statele Unite ale Americii”, scrie CJ 
Hopkins într-un articol publicat de Off -
Guardian, comentat de Călin Marchievici 
pentru cotidianulk.ro. „Știu că doare să 
acceptaţi asta, dar „America” nu este nimic 
altceva decât o simulare pe o piaţă enormă 
(…). Ideea este că America nu este în 
război cu Iranul, Capitalismul global este 
în război cu Iranul. Imperiul corporatist 
supranaţional. Da, are o faţă americană, 
fl utură drapelul american, însă este la fel de 
„american” ca și corporaţiile din care este 
format, ca și guvernele pe care le deţin acele 
corporaţii sau ca și forţele militare pe care le 
controlează guvernele, la fel de „american” 
ca și băncile care menţin totul în funcţiune”. 

Opinia de mai sus a unui jurnalist și 
satirist american poate fi  repede respinsă 
ca o ieft ină teorie a conspiraţiei. Însă marile 
corporaţii puse de CJ Hopkins în spatele 
acestei conspiraţii parcă se încăpăţânează 
să dovedească că scriitorul are dreptate. 
În urmă cu puţin timp, doi coloși din 
domeniul internetului au făcut următoarele 
anunţuri: Facebook își va lansa propria 
monedă virtuală, Libra, iar Google va 
investi un miliarde de euro într-un proiect 
imobiliar, acolo unde statul nu mai pare 
să aibă fonduri, pentru a garanta dreptul 
cetăţenilor la o locuinţă. În acest context, 
devine tot mai simplu să ne imaginăm 
un viitor tot mai apropiat în care câteva 
multinaţionale conduc lumea.

NU EXISTĂ AMERICA, NU 
EXISTĂ DEMOCRAŢIE! EXISTĂ 

DOAR IBM, ITT, AT&T...
“Nu există America, nu există democraţie! 

Există doar IBM, ITT, AT/&T, Dupont, 
DOW, Union Carbide şi Exxon. Astea sunt 
naţiunile din lumea de azi… Nu mai trăim 
într-o lume a naţiunilor și ideologiilor: 
lumea este formată din corporaţii care 
sunt reglementate de legile nemiloase și 
inexorabile ale afacerilor” – este un mic 

monolog din fi lmul „A cincea putere în stat”. 
un fi lm despre site-ul WikiLeaks, al cărui 
nume aduce aminte de conceptul lui Ignacio 
Ramonet – internetul, platformele sociale 
văzute ca a cincea putere în stat, după presa 
tradiţională.

Unul dintre giganţii acestei lumi noi, ai 
acestei a cincea puteri, Facebook, a anunţat 
că va introduce propria monedă virtuală, 
începând din 2020. Se va numi Libra. Este 
a „n”-a monedă virtuală care apare, dar de 
această dată a fost întâmpinată cu mai multă 
îngăduinţă în mediile analitice. Celebra 
Bitcoin a fost deseori atacată, pentru a nu mai 
vorbi despre proiectele de monedă virtuală 
ale Chinei, Iranului, Rusiei. Despre toate s-a 
spus în mediile analitice că vor favoriza, asta 
dacă nu cumva sunt create cu exact acest 
scop, terorismul, evaziunea, spălarea de 
bani. Va fi  Libra emisă de Facebook diferită, 
va fi  moneda virtuală „bună”?

POLITICA MONETARĂ NU A 
FOST ȘI NU ESTE NEUTRĂ

Moneda Facebook diferă prin faptul 
că Facebook are deja „cetăţeni”, are două 
miliarde de utilizatori, care vor fi  expuși 
la promovarea acestei noi monede. Ea va 
putea fi  folosită la cumpărarea și vânzarea 
de bunuri și servicii. Ceea ce este pe cale să 
facă Facebook este o adâncire a clivajului 
dintre democraţie și bani, un clivaj care a 
apărut odată cu generalizarea independenţei 
băncilor centrale faţă de puterea politică, 
scrie site-ul italian Linkiesta. A crescut astfel 
independenţa și forţa fl uxurilor fi nanciare, a 
căror putere a îngenuncheat în câteva zile (și 
cu consecinţe timp de cel puţin o generaţie) 
o ţară precum Grecia, dar au făcut-o și cu 
„tigrii asiatici”, în anii 1990.

Acum vine următorul pas: una dintre 
cele mai puternice și infl uente corporaţii din 
lume se pregătește să emită monedă. Până 
acum, a fost un drept regalian al statului, 
alături de conscripţia militară și impozitare. 
Cine va lua decizii în privinţa acestei monede 
a unei companii cu miliarde de „cetăţeni”? 
Consiliul de administraţie al companiei? 

Directorul general? Aceste întrebări arată 
limpede cât de greșit este să credem că 
politica monetară este independentă, 
neutră și cât de greșit e să credem că nu este 
decât o pârghie de împărţire a bogăţiei, ci și 
a sărăciei deopotrivă.

GOOGLE IA LOCUL STATULUI 
CALIFORNIA

La anunţul monedei virtuale Facebook se 
adaugă anunţul investiţiei de un miliard de 
euro, pe care o va face Google. Este vorba 
despre un mare proiect imobiliar în San 
Francisco, unul dintre cele mai liberale orașe  
din cel mai liberal stat american. Miliardul 
de dolari pe care vrea să-l investească 
Google doar în San Francisco echivalează 
cu întreg bugetul oferit de statul California 
pentru construcţia de locuinţe în întreg 
statul, pe perioada 2019-2020.

Important este de spus că Google nu va 
investi în construirea unui campus pentru 
angajaţii săi. Nu, compania va interveni în 
planifi carea urbană din California, acolo 
unde statul nu mai are bani pentru a garanta 
dreptul cetăţenilor la locuinţe. Acum, 
Google va avea grijă de cetăţeni și drepturile 
lor, în locul statului. Iar la aceasta se adaugă 
uriașul arsenal de control al informaţiei pe 
care cele două companii deja îl au, ceea ce 
face tot mai ușor de închipuit o lume în care 
câteva companii multinaţionale vor guverna 
asupra sistemului fi nanciar global și asupra 
sistemului global de comunicaţii.

POLITICIENII DEVIN CLIENŢII 
„STATELOR DIGITALE”

În acest moment, câteva multinaţionale 
deţin informaţiile personale a miliarde de 
oameni, au capacitatea de a ști mai multe 
despre noi decât ne putem închipui (de 
la situaţia fi nanciară, până la starea fi zică 
și psihică), sunt date care sunt folosite în 
infl uenţarea comportamentului de consum 
și a comportamentului la urne. Deja niciun 
stat-naţiune nu poate concura cu această 
forţă, ba chiar statele-naţiune ajută la nivel 
fi scal aceste companii și devin clienţii lor, 
iar cu ajutorul lor, politicienii speră să 
câștige câte un scrutin, în schimbul unor 
noi concesii, unei noi cedări de suveranitate. 
Cine va conduce apoi statul-naţiune: 
politicianul, partidul, sau „fabrica de 

președinţi”, care l-a transformat în produs 
vandabil pe o piaţă electorală infl uenţată de 
aceeași „fabrică” de curente și opinii?

Se poate vorbi despre apariţia „naţiunilor 
planetare”? Noile state  digitale numite 
Google, Facebook, noile state fi nanciare 
create de marile bănci, de marile companii 
energetice, au la îndemână aparent mai 
puţine instrumente decât statele teritoriale, 
însă ele pot cuprinde întreaga planetă prin 
acţiunile lor.

SUVERANISMUL 
– AMENINŢARE SAU SALVARE?

Ceea ce încă se numește suveranitate 
va exploda, se va sparge și se va amesteca 
apoi într-un mozaic de prerogative și 
competenţe de „stat”, unele publice, însă 
tot mai multe private. Să mai mire în aceste 
condiţii ale pierderii controlului că apar 
și se ridică multe curente suveraniste și 
naţionaliste? Să mai mire revolta împotriva 
unui sistem fi nanciar ce scapă controlului 
democratic și care permite evaziuni uriașe 
pentru cei puţini? Să fi e această ridicare a 
suveranismului o criză a democraţiei, așa 
cum susţin mai toţi liderii politici? Sau să 
fi e tocmai o ultimă încercare de revenire la 
democraţie? Să mai mire opoziţia acerbă 
a marilor companii faţă de încercările din 
Europa de a sancţiona evaziunea mascată și 
de a impune minime standarde de protecţie 
a vieţii private?

Anunţul „baterii” unei monede virtuale 
în „monetăria” din serverele Facebook vine 
să completeze separarea dintre politica 
democratică și bani și anunţul apariţiei 
unor puteri globale independente de statele-
naţiune, un viitor în care lumea va fi  tot mai 
mult condusă dincolo de orice participare 
democratică.

Revenind la opinia lui CJ Hopkins, 
„capitalismului global nu-i pasă de oameni 
sau de  naţiunile suverane în care cred 
oamenii decât în măsura în care asta îi 
aduce profi t, capitalismul global nu are 
naţiuni, are doar teritorii de piaţă care pot 
fi  fi e deschise, fi e închise”. Când o asemenea 
piaţă este închisă, capitalismul global vrea 
să o deschidă. „Nu vrea să o bombardeze 
cu bombe nucleare sau să o ocupe. Vrea să 
o privatizeze, așa cum a privatizat restul 
lumii, așa cum deja a privatizat America…, 
potrivit opiniei mele trăsnite, desigur”.

în Sri Lanka și în alte locuri din lume

De vorbă cu rabinul-șef al MoscoveiEUROPA ÎŞI UITĂ TRECUTULEUROPA ÎŞI UITĂ TRECUTUL
Înainte de alegerile europene, rabinul-șef al Moscovei Pinachas Goldschmidt, avertiza că s-ar putea ajunge la un nou 

exod al evreilor din Europa, în contextul unui antisemitism tot mai virulent – interviu acordat pentru Deutsche Welle.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an, 
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit, am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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CSC Berceni, „aur” la badminton, în 
Bulgaria

O minunată comună prahoveană – 
Berceni, are, prin talentaţii sportivi lansaţi și 
din satele sale (Berceni, Corlătești, Dâmbu, 
Cătunu, Moara Nouă), o frumoasă tradiţie 
polisportivă (handbal, fotbal, box, lupte, 
tenis de masă și nu numai…), de zeci și zeci 
de ani. În ultimii treizeci de ani, o admirabilă 
ascensiune a înregistrat-o badmintonul 
din Berceni, în special cel juvenil, pătruns 
treptat în elita naţională, graţie profesorului 
Tino Ferrario și apoi a foștilor săi elevi, 
Cosmina Pandele (în prezent „Primar de 
Berceni”…) și Adrian Basarabeanu (devenit 
antrenor de prim nivel naţional), care au 
preluat ștafeta.

Prin Clubul Sportiv Comuna Berceni 
(antrenor Adrian Basarabeanu), 
badmintonul a acumulat în decursul anilor 
un onorant palmares…

În premieră, recent (13, 14, 15.IX.2019), 
la Campionatele Balcanice de Badminton 
(Juniori U13, Perushtitsa – Bulgaria), CSC 
Berceni – Prahova, reprezentând România, 

a cucerit preţioase medalii de aur, și 
onorantele titluri de campioni; prin Denisa 
Muscalu dublu medaliată cu aur în proba de 
simplu și în cea de dublu mixt, în pereche 
cu colegul de club Luca Pandele, care și-a 
trecut în cont „argintul” probei de simplu.

Cei doi bravi sportivi prahoveni au 
cucerit cu România și „argint” în concursul 
pe echipe după Turcia și înainte de Bulgaria, 
Serbia, Grecia, și Macedonia.

CSC Berceni Prahova a contribuit 
onorant la bilanţul echipei 
României la Balcaniada din 
Bulgaria (8 medalii, 3 aur, 3 
argint, 2 bronz), alături de 
alte cluburi din ţară – Sportul 
Studenţesc București, CSM și 
CSU UVT Timișoara, Interfast 
Bacău, CSU Galaţi, WePlay 
Brașov, Andrany Piatra Neamţ.

Admirabilul succes 
balcanic al CSC Berceni a fost 
benefi c infl uenţat de stagiul 
de pregătire efectuat la Bran 
– Brașov de sportivii secţiei 
de badminton prin proiectul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului – „România în 
mișcare 2019”, fi nanţat prin 
Direcţia Judeţeană Sport și 
Tineret Prahova (director 
prof. Laurenţiu Nicolescu, 
inspectori prof. Daniel Vasile, 
prof. Mihai Romeo Ștefan).

În fotografi a de album, 
antrenorul Adrian 
Basarabeanu, împreună cu 

campionii săi de la CSC Berceni – Denisa 
Muscalu – U13 și fraţii Luca Pandele – 
U13 (jos – dreapta), Matei Pandele – U9 
(jos stânga) și Dinu Pandele U15 (sus, 
stânga) – fi ii și mândria familiei Pandele 
(Cosmina – primar…, Marian – susţinător 
al sportului…).

Toţi cei patru tineri sportivi sunt primii 
pe ţară, la categoriile lor de vârstă, în 
clasamentele momentului, ale Federaţiei 
Române de Badminton.

CSM Ploiești, prin gimnastica 
ritmică, „aur” în Portugalia…

O disciplină sportivă cu o preţioasă 
activitate instructiv-educativă pe treptele 
performanţei are în cadrul Clubului 
Sportiv Municipal Ploiești (director – prof. 
Cristian Nica) o prestigioasă secţie sportivă, 
coordonată cu pasiune și competenţă de 
antrenoarea Liliana Băescu (afl ată și în 
onoranta postură de arbitru internaţional), 
secţie slujită cu înalt profesionalism de 
antrenoarea prof. Simona Puiu. Iniţiatoarea 
unui generos proiect din fonduri publice 
nerambursabile – „Gimnastica ritmică 
– sport ambasador al municipiului 
Ploiești”, secţia sportivă de gimnastică 
ritmică a Clubului Sportiv Municipal 
Ploiești a reprezentat cu onoare Prahova 
și România la două prestigioase competiţii 
internaţionale la Portimao din Portugalia 

(Turneu Internaţional - Junioare și Senioare 
/2, 3, 4.IX.2019); World Challenge Cup – 
Senioare / 5, 6, 7, 8.IX.2019.

În confruntarea junioarelor, o admirabilă 
evoluţie a avut gimnasta CSM Ploiești 
– Miruna Ioana Ciocîrlan (născută 
23.IX.2004) – triplă medaliată cu aur 
(minge, măciuci, panglică) – premiată 
pe fondul sonor, emoţionant, al Imnului 
României, medaliată cu bronz și în a patra 
probă (coardă), spre marea bucurie a 
antrenoarelor sale de club (Simona Puiu, 
Liliana Băescu) care au asistat-o…

La primul an de seniorat, cealaltă gimnastă 
a CSM Ploiești prezentă la competiţiile din 
Portugalia – Alexandra Denisa Stoian (la 
doar 16 ani împliniţi, născută la 14.III.2003), 
după ani de vârf la junioare (în onoare la 
Moscova sau la Buenos Aires la Jocurile 
Olimpice pentru Tineret), în progres și 
la senioare (după Varna și Guadalajara – 
Spania) la Portimao, în Portugalia, unde, în 
prima competiţie s-a situat lângă „podium” 
în probele de cerc și minge și a fost premiată 
în fi nală și la panglică.

Gimnastica ritmică, sport ambasador al 
municipiului Ploiești…

Handbal
Divizia A Senioare / Seria 

C / Etapa 2: * Dacia Mioveni 
– CS Activ Prahova Ploiești 
20-16; Seniori / Seria B / Etapa 
1: * Steaua 2 București – CSM 
Ploiești 35-24.

Fotbal
Liga 3 (Seria 3 / Etapa 4) * 

Astra II – Flacăra Moreni 0-1 * 
FC Pucioasa – CS Blejoi 2-0. 

Liga A Prahova (Etapa 5 / 14, 
15.IX.2019) 

* În clasament conduc: CSO 
Plopeni (Neînvinsă, 2-2 la CS 
Cornu în această etapă) 13p, 
urmată de Petrolul 95 Ploiești 
și CS Bănești Urleta cu câte 12 
puncte și Petrolistul Boldești 
și CSO Teleajenul Vălenii de 
Munte câte 10 puncte.

FOTBAL
Cupa României (Turul 4 Naţional / Stadion 

Ghermănești – Snagov / 11.IX.2019):   Sportul 
Snagov–FC Petrolul Ploiești  0-1 (0-0)

Marcator: Saim Tudor (53). Petrolul 
(antrenor Flavius Stoican), Avram – Zaharia, 
Racu, Walace, Manolache – Cioinac, Mihăescu 
(46 Marinescu) – Gavrilă (70 Deac), Bratu, 
Saim Tudor (82Gnabouyou) – Blănaru. 

 Cu o formaţie, relativ diferită de cea care 
a evoluat în campionat la Timișoara cu succes, 
Petrolul a controlat jocul, și-a creat numeroase 
oportunităţi, în special în  repriza a doua, 
când a și înscris și și-a asigurat incontestabila 
victorie și califi carea în turul următor, cel al 
„șaisprezecimilor”, când vor intra în luptă și 
echipele din primul eșalon fotbalistic naţional…

 În Turul 5 al Cupei României – Ediţia 
2019, prin tragerea la sorţi (FRF – 12.IX.2019), 
evident favorabilă echipei noastre, FC Petrolul 

Ploiești va întâlni miercuri 25.IX.2019, de la 
ora 16.30, în deplasare pe „Galda Arena” echipa 
din Liga 3 (Seria 5, 4 înfrângeri din 4 jocuri 
până-n prezent…) „Industria” Galda de Jos –
Alba, echipă califi cată meritoriu în onoranta 
fază naţională (2-0 cu CS Ocna Mureș; 2-1 cu 
Unirea Alba Iulia; 6-4 cu Măgura Cisnădie; 4-3 
cu Avântul Reghin)..

Liga 2 (Etapa 7 / 16.IX./2019 / Stadion „Ilie 
Oană”): FC Petrolul Ploiești – Sportul Snagov 1-1 
(1-0). Marcatori: Arnăutu (30) / A. Stoica (90). 
Petrolul: Apostolache – Bărboianu, Walace(16 
G. Deac, 61 Zaharia), Racu, Manolache-Meza 
Colli, Cioinac (eliminat 58) – Gavrilă (46 
Bratu), Marinescu, Ștefănescu – Arnăutu.

Întâmplător (prin sorţi…), cele două echipe 
s-au confruntat, consecutiv, în cupă și-n 
campionat, disputele soldându-se cu victorie 
logică în cupă și cu un egal rușinos, acasă, în 
campionat.

În celelalte jocuri ale etapei: 
*CSM Reșiţa – Turris Oltul Turnu Măgurele 

1- 1 * Viitorul  Pandurii Tg. Jiu - Concordia 
Chiajda 0-0 * Gloria Buzău - Daco Getica 
București 2 -0 * Metaloglobus București - 
Pandurii Lignitul Tg. Jiu 0 - 1 * Csikszereda 
Miercurea Ciuc - Ripensia Timișoara 2 - 2 
* Dunărea Călărași - U. Cluj Napoca 3-2 * 
Politehnica Timișoara - Farul Constanța 0-0 *  
UTA Arad - CS Mioveni 1-1 * FC Argeș Pitești 
- Rapid București 0-2.

În clasament conduc:
 Turris Oltul Turnu Măgurele 19p, Gloria 

Buzău 16p, CS Mioveni 15p, UTA Arad (cu un 
joc mai puţin) 13p, Rapid București 13p, FC 
Argeș 12p. FC Petrolul Ploiești (cu un joc mai 
puţin) 11 puncte, ocupă locul șapte…

În etapa viitoare (a 8-a), în joc derby (vineri 
20.IX.2019, ora 18.00, pe „Cluj Arena”): 
Universitatea Cluj Napoca – FC Petrolul 
Ploiești. Hai Petrolul!
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